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Odhalení pamětní desky J. Bublíka

Foto: Aneta Kročilová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zdravím v letním čísle Bánovského zpra-
vodaje a přeji příjemné čtení.

Začnu jedním z úspěchů, který jsme v květnu zaznamenali,  
a to vítězství v soutěži O keramickou popelnici. Již třetím rokem 
je naše obec zvána na slavnostní ceremoniál soutěže ve třídě-
ní odpadu, kterou pořádá společnost Ekokom. Tato společnost 
eviduje veškeré třídění odpadů ve všech obcích Zlínského kraje 
a má všechna data k vyhodnocení, jak obce třídí odpad. V mi-
nulých dvou letech jsme získali bronzové místo ve své kategorii. 
Letos se nám zadařilo a v kategorii obcí od 2000 do 15000 oby-
vatel byl Bánov na prvním místě. Mimo samotnou keramickou 
popelnici dostala naše obec také odměnu ve výši 30 tisíc Kč. Jeli-
kož výsledek třídění je především zásluha občanů, rozhodli jsme 
se společně úspěch oslavit, a to v neděli 5. června na pálenici. 
Počasí přálo, a tak si děti na skákacích hradech přišly na své. 
Ostatní se také jistě příjemně pobavili při poslechu písniček v po-
dání Vlastika Nováka a Markéty Luskačové. Nakonec došlo i na 
tanec, takže byla nálada opravdu slavnostní. Děkuji kolegyním  
a kolegům z OÚ za pomoc při organizaci a děkuji také Spolku my-
slivců za dar v podobě dančího masa, ze kterého nám Milan a Iva 
Kočicovi uvařili špičkový guláš. Více takových vítězství.

To ale nebyla jediná akce posledních měsíců. Hútci pořádali 
Zpívání u česnekářky, tentokrát také v areálu pálenice, který 
je na tyto akce připravený. Akci nebývalých rozměrů připravil 
bánovský fotkalový klub. Na oslavě 80. výročí FC Bánov se ob-
jevila spousta známých tváří, nejen ze sportovního světa, ale 
i například herec Pavel Nečas, nebo slovenský raper Ego. Vše 
bylo perfektně připraveno, počasí vyšlo na jedničku, návštěv-
nost daleko přesáhla tisícovku lidí, takže vše dopadlo perfektně. 
Klobouk dolů za uspořádání takové akce. Děkuji a těším se na 
další jubileum klubu. 

Výročí a tentokrát přímo sté, slaví letos bánovský Sokol. Sokoli 
uspořádali oslavy ve sportovní hale, kde vystoupily všechny bá-
novské pěvecké spolky, ale i děti ze školy a školky s cvičebním 
programem, a dokonce hostující saxofonistky z Luhačovic. 

Mohl bych pokračovat dále, jelikož letošní sezóna je v Bánově 
nabytá programem, což je dobrá zpráva a jsem rád, že lidé na 
akce chodí a nezvykli si příliš být jen doma, jako během Covidu.

Nesmím zapomenout poděkovat všem občanům, kteří se v dub-
nu účastnili akce Ukliďme Bánov a vyrazili s rukavicemi a pytli 
posbírat odpad. Počasí v hlavním termínu příliš nepřálo, ale in-
dividuálně uklízely spolky i rodiny a posbíralo se opět spoustu 
odpadu. Naštěstí toho už není tolik jako v prvním ročníku, kdy 
se uklízelo po mnoha letech a také to na plných kontejnerech tak 
vypadalo. Nicméně každoročně bychom chtěli v akci pokračovat 
a budeme rádi za každého, kdo se zapojí. 

V dubnu jsme pořádali pietní akt k oslavě osvobození Bánova Ru-
munskou armádou, konečně ve stejném duchu jako naposledy  
v roce 2019. S účastí občanů, veteránů i zástupců Vevyslanectví 
Rumunska v ČR. Za velvyslanectví k nám dorazili Bojian Vale-
rică, ministerský rada Velvyslanectví Rumunska v Praze, plu-
kovník Iulian Soare, vojenský atašé Rumunska v České republi-
ce, podplukovník Georgian Nedelcu, zástupce vojenského atašé, 
podplukovník Cosmin Mihăescu, zástupce Rumunska v Centru 

excelence NATO pro chemickou, radiologickou, biologickou  
a jadernou obranu ve Vyškově. Pietní akt navštívil i prof. Emil 
Voráček z Historického ústavu Akademie věd České republiky. 
Tradičně zazpívali Hútci a zahrála DH Bánovjanka. Dorazil i do-
pis od paní velvyslankyně j.e. Antoanety Barta, která naší obci 
vyjádřila uznání za stálou pozornost, kterou věnujeme uctění pa-
mátky rumunských vojáků padlých ve 2. světové válce.

Další letošní pietní akce se konala k 80. výročí atentátu na Hey-
dricha a úmrtí našeho rodáka Josefa Bublíka. Při této příležitosti 
jsme odhalili pamětní desku na rodném domě Josefa Bublíka, 
Bánov č. 309. Akce se účastnily soubory Kohútek, Hútek, Zpě-
vule, Kuřátko i dechová hudba Bánovjanka. Průvod krojovaných 
vyrazil od hasičské zbrojnice a přišel až k rodnému domu Josefa 
Bublíka, kde po krátké zdravici byla odhalena pamětní deska. 
Desku pomohl odhalit hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, 
který taktéž pronesl zdravici. Jsem rád, že se účastnilo mnoho 
občanů, ale i dětí a mládeže. Je dobře, že i naše škola nese jméno 
Josefa Bublíka, a že každý z bánovských žáků ví, kdo to byl Josef 
Bublík a zná události, se kterými se jeho jméno neodmyslitelně 
zapsalo do světové historie.

A nyní stručně ještě k obecním stavbám. V červnu byla zkolau-
dována a plně napuštěna vodní nádrž u Šumáku. Nyní má vodní 
plocha 1,1 hektaru a objem je 13 000 m3 vody. Při maximálním 
naplnění může mít až 27 000 m3 a plochu 1,4 hektaru. Těším se 
z této stavby a věřím, že je prospěšná nejen životnímu prostředí, 
ale lidem, jako místo odpočinku, vycházek a třeba také koupání 
a v zimě bruslení. 

V druhé polovině června začala konečně stavba místní komuni-
kace v lokalitě Za poliklinikou. Pokud bude přát počasí, měla by 
silnice od srpna být v provozu. Chodník je v plánu následně, buď 
v roce 2023 nebo 2024, dle finančních a dotačních možností.

Oprava komunikace Nad Uličkou a u Jarmeku musí ještě počkat. 
V dotačním programu byl silný přetlak a ze 1250 žádostí bylo 
podpořeno 135. Tedy cca 9 z 10 žádostí nevyšlo. Dobrá zpráva je, 
že náš projekt nebyl vyřazen, ale vložen do zásobníku projektů. 
Pokud bude dofinancován dotační program, může vyjít i na nás. 
Budeme tedy zatím čekat. 

Probíhá oprava hřbitova a v letních měsících začne výstavba ko-
lumbária. Zaměstnanci realizační firmy se snaží vydláždit vždy 
co nejširší chodníky v uličkách pod hrobovými místy a přitom již 
nevytvářet schodky, aby byl pohyb po hřbitově pohodlný a bez-
pečný i pro osoby s pohybovým omezením. Samozřejmě se mění 
částečně niveleta chodníků, a tak je místy odkrytý sokl hrobové-
ho místa. Toto si musí každý nájemce hrobového místa již upra-
vit sám, svépomocí nebo po dohodě se stavební firmou. Není 
ve finančních možnostech obce jako investora opravit všechna 
hrobová místa ani mezery mezi jednotlivými hrobovými místy. 
V tomto prosím o pochopení a součinnost. Je to podobné jako při 
rekonstrukcích silnic a chodníků, kdy je do zahrádek dosypána 
zemina a napojení vjezdu provedeno na jednom metru od ob-
rubníku, ale pokud chce někdo výsadby, anglický trávník nebo 
předláždit celý vjezd, musí se o to postarat sám. Doufám, že je 
pochopitelné, že o to se už obec postarat nemůže. Nicméně po-
škozené desky, pomníky nebo rohy hrobových míst musí firma 
opravit. S tím rizikem do zakázky šla a pokud došlo k nějaké ne-
hodě, musí to být opraveno. Máme k dispozici fotografie všech 
hrobů před stavbou a po stavbě, takže bude jasná domluva, co 
již bylo a co se poškodilo při stavbě. Ke stožárům na hřbitově je 
již přivedeno nové elektrické vedení, kabely pro ozvučení 
hřbitova pro potřeby pohřbů. Také jsme nechali přivést 
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Uctění památky padlých vojáků a bánovských občanů

vodu ještě na dvě místa podél páteřního chodníku, kde bude 
možné si napustit konev pro zalévání. Nový přívod elektřiny 
bude i pro osvětlení třech křížů.

V závěru je stavba tenisových kurtů. Pokládají se již koberce, do 
kterých bude vtlačen křemičitý písek a poslední fází bude stavba 
oplocení a osvětlení. 

Hotový je také úsek chodníku při vjezdu do Bánova od Uherské-
ho Brodu. Konečně jsou montovány kamery na všechny vjezdy 
do obce, abychom zamezili krádežím. Dále uvažujeme o umístě-
ní ukazatelů rychlosti od Uherského Brodu a od Suché Lozi. 

Po obci jsme umístili několik nových košů a budeme instalovat 
novou lavičku k poště a vyměňovat sezení u rozhledny. Rozhled-
na bude muset kvůli svému stavu k zemi. Jiná možnost je rekon-

strukce za cca 400 tisíc Kč s předpokládanou životností až 5 let, 
takže věřím, že ač neradi, zastupitelé rozhodnou o likvidaci roz-
hledny a projektování nového vyhlídkového bodu, pokud možno 
z materiálů s delší životností. Materiál by pak částečně využi-
li myslivci na svá myslivecká zařízení. Trošku dřeva bychom si 
mohli na místě nechat na obecní táborák, který by byl jako roz-
loučení se starou rozhlednou.

Letošní léto je nabité programem a já vás na závěr zvu na Bá-
novské leto, jehož program najdete na zadní straně. Termín je 
22. – 24. 7. 2022, takže doufám, že ho již máte ve svých diářích. 
Přeji vám krásné letní dny, příjemné prožití dovolených a dětem 
co nejveselejší prázdniny!

Váš starosta Marek Mahdal
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 5.5.2022  
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Smlouva č.: OT-001040021068/003–MOEL o smlouvě  
 budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 4381/1  
 v k.ú. Bánov, uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EG.D,  
 a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu  
 „Bánov, Matějíček, příp. NN“. Věcné břemeno bude zřízeno  
 úplatně, a to za jednorázovou náhradu  v celkové výši  
 2 000,- Kč bez DPH.

• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330062916/ 
 001-ADS uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EG.D, a.s.,  
 Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu „Bánov,  
 Polanský, 2045/94, kab. NN“. Věcné břemeno bude zřízeno  
 úplatně, a to za jednorázovou náhradu  v celkové výši  
 2 000,- Kč bez DPH.

• Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově zdravotního  
 střediska č. 707, a to v prvním patře, v pravé části budovy  
 uzavřená mezi  MUDr. Kristýnou Novákovou, 688 01 Uherský  
 Brod a Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54. Pronajímaná plocha  
 je 54 m2. Nájemné je stanoveno na částku 3 650,- Kč  
 měsíčně. Nájemné se člení na částky: 2 350,- Kč nájem za  

 podlahovou plochu a 1 300,- Kč poskytování služeb spojených  
 s pronájmem.  Nájemce bude v místnostech provozovat  
 ordinaci gynekologie. Záměr pronájmu byl vyvěšen od  
 21.3.2022 do 6.4.2022. Účinnost smlouvy od 1.6.2022.

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

• Žádost o prodej části pozemku p.č. 6177 v k.ú. Bánov, druh  
 pozemku ostatní plocha. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• inventarizační zprávu obce Bánov za rok 2021, která byla  
 vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.,  
 o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními  
 standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku  
 a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace.

• inventarizační zprávu Mikroregionu Východní Slovácko za rok  
 2021, která byla vypracována v souladu s ustanoveními  
 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009  
 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,  
 o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení  
 inventarizace.

• aktualizaci Programu rozvoje obce Bánov na období  
 2019 – 2026.

První svaté přijímání v Bánově
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František 
Janča

František Janča se narodil 24. května 1922 v Bánově na Uhersko-
brodsku do velmi chudých poměrů. Vyrůstat měl pouze s ma-
minkou, která byla služebná. František se vyučil zámečníkem, 
ale brzy přišly Mnichovské události a nakrátko 15. březen 1939 
– okupace zbytku Českých zemí a vznik Protektorátu Čechy a Mo-
rava. S německou nadvládou se mladičký hoch nemohl smířit,  
a tak se rozhodl utéct do zahraničního odboje, kam se měl dostat 
cestou přes Slovensko a Maďarsko. Zcela jistě lze vyloučit, že byl 
ve skupince mezi mladými muži z Bánova, kteří utekli do odboje 
28. prosince 1939. V této skupince byl budoucí parašutista a další 
osobnost II. odboje Josef Bublík (*12. února 1920 – †18. června 
1942). František Janča byl odveden dne 4. března 1940 a přidělen 
do pozemního vojska. 

Letos koncem května uplynulo sto let od narození Fran-
tiška Janči z Bánova. Jeho krátký život stihl napsal zají-
mavý příběh, který nelze nechat bez povšimnutí. Přes-
to zůstává v jeho životním příběhu spoustu otazníků  
a neznámých, které se možná nikdy nepodaří vyjasnit. 
Mimo stoleté výročí jeho narození na letošek připadá  
i smutné osmdesátileté výročí jeho smrti.

Ve Velké Británii byl 17. srpna 1940 převelen k královskému letec-
tvu (Royal Air Force) a obdržel servisní číslo 787 845. V této době 
vznikají československé perutě a František byl vybrán do výcviku 
na radiotelegrafistu – střelce pro bombardéry. Na konci srpna té-
hož roku odjíždí skupinka 88 mužů, mezi nimi je i František Janča  
a Jiří Osolsobě, který ve knize Zbylo nás devět na ten den vzpo-
míná: „Byla to skupina radiotelegrafistů, kteří byli přijati do brit-
ského královského letectva z různých složek československých 
pozemních jednotek ve Velké Británii“. Pro tuto činnost bylo 
stěžejní, aby František skvěle ovládal Morseovu abecedu a mu-
sel umět odvysílat a přijímat 90 písmen za minutu. Celý výcvik, 
který probíhal v Yatesbury (jihozápadně od Oxfordu) a trval až do  
28. března 1941. Následně byl František Janča jako absolvent po-
výšen do hodnosti Sergeant (četař v čs. armádě). K tomu ještě 
musel Sgt František Janča absolvovat bojový výcvik u 311. čs. 
bombardovací perutě v rámci OTF (Operational Training Flight). 
Zde byl k 22. listopadu 1941 přidělen jako radiotelegrafista k po-
sádce velitele Sgt Vladimíra Hanzla. Tento výcvik Sgt František 

Jediný publikovaný známý snímek Sgt Františka Janči.

Letoun KX-A (Z1167) ve kterém na své dva jediné operační lety letěl Sgt František Janča. 
(Muži v popředí nejsou z osádky ztracené 3. března 1942).

Letoun Vickers Wellington MkIC československé 311. bombardovací perutě. Na stejném typu 
stroje létal Sgt František Janča.
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Muži, kteří padli se Františkem Jančou, zleva Karel Danihelka z Pardubic ve věku 26 let, druhý pilot Vladimír Hanzl ve věku 22 let z Dolánek na Teplicku, navigátor Ladislav Říha z Tábora ve 
věku 25 let, přední střelec Dobromil Špinka ve věku 22 let z Hradce Králové a zadní střelec Adolf Podivínský z Vrahovic na Prostějovsku ve věku 26 let.

Operational Record Books RAF, nálet 22. února 1942 na Ostende. Dle těchto záznamů první operační let pro Františka Janču. 

Operational Record Books RAF, nálet 3. března 1942 na Emden. Dle těchto záznamů druhý operační let pro Františka Janču, ze kterého se nikdy nevrátil.

Janča ofi ciálně dokončil koncem ledna roku 1942. Následně byl 
převelen k bojové části 311. perutě, která využívala letadla Vickers 
Wellington Mk.IC zvaný v české hantýrce „velouš“. 

V publikaci Ludvíka Buriana Nad pevninou i nad vodami za svo-
bodu Československa, kde má i svůj medailonek František Janča 
je uvedeno, že aktivně létal u 311. československé bombardovací 
peruti již v roce 1941 s čímž zcela nesouhlasí záznamy o výcviku 
a ani Operations Record Books RAF, dle kterých se František 
Janča zúčastnil prvního náletu roku 1942, konkrétněji 22. února 
na belgické přístavní město Ostende. K tomuto náletu byl Fran-
tišek zařazen do osádky zkušeného Sgt Karla Danihelky. Jejich le-
toun KX-A „A jako Anne“ (Z1167) se vznesl v 18:44 a na základnu 
East Wretham se vrátil v 21:47. Další akcí pro Sgt Františka Janču 
byl nálet dne 3. března 1942. Cílem 311. perutě bylo pro pět vy-
braných spíše nováčkovských osádek německé přístavní město 
Emden. Těchto pět osádek bylo jedinou silou vyslanou ten večer 
na Emden, tato operace dostala krycí jméno High Ball, jednalo se 
o klamný útok, který měl odvést pozornost od hlavního náletu na 
Renaultovy závody v Paříži, kterého se zúčastnilo zbylých sedm 
osádek naší perutě a k tomu dalších 228 osádek z celé RAF. Jedna-
lo se tak o první hromadný nálet RAF. 

K letu na Emden odstartovala osádka s letounem KX-A (Z1167) 
ve složení Sgt Karel Danihelka, Sgt Vladimír Hanzl, F/O Ladislav 
Říha, Sgt František Janča, Sgt Dobromil Špinka a Sgt Adolf Podi-
vínský v 18:51. Sgt František stihl odvysílat zprávu v níž stálo, že 
jsou napadeni nočním stíhačem – to byla poslední zpráva, poté se 
již znovu neozval. V tu dobu se nacházeli nad Severním mořem, asi 
20 km severozápadně od Terschellingu. Stroj KX-A s jeho osádkou 
se na domovskou základu již nikdy nevrátil. Novější zdroje uvádě-
jí, že za sestřelení osádky Sgt Františka Janči stojí Obfw. Paul Gild-

ner – německé noční letecké eso, který si té noci nárokoval sestře-
lení letounu Wellingtonu 20 km severozápadně od Terschellingu 
v Západofríském soustroví. Starší zdroje za tohoto muže označují 
Majora Wernera Streiba, taktéž letecké eso. Na Františka Janču ve 
své již zmíněné knize vzpomněl i Jiří Osolsobě: „seržant František 
Janča, moravský Slovák od Uherského Brodu, v té době ještě ani 
ne dvacetiletý, jednalo se o dalšího z radiotelegrafi stů z kurzu, po 
konci války v květnu roku 1945 jsem zjistil, že z 88 mužů nás zů-
stalo pouhých 9.“ František Janča se stal nejmladší obětí 311. pe-
rutě během působení u Bombardovacího velitelství. Jelikož se těla 
žádného muže o z osádky nikdy nenašla jsou jejich jména navždy 
zvěčněna v památníku ztraceným letcům RAF v Runnymede. 
Na svého jediného syna Františka jeho maminka v Bánově po válce 
čekala marně. Jméno Františka Janči je vytesáno na panelu č. 86 
ve zmíněném Runnymede, dále je zmíněno na pomníku padlým 
obou válek v jeho rodném Bánově před kostelem a v neposlední 
řadě je také uvedeno na památníku všem padlým letcům z Čes-
koslovenska v Praze Bubenči. In memoriam byl František Janča 
povýšen do hodnosti podplukovníka.

Tomáš Jurča

Zdroje: 

1) PAJER, Miloslav (2022): Křídla míří nad Německo, str. 540, Cheb 2019.
2) BURIÁN, Ludvík (2022): Nad pevninou i nad vodami za svobodu Československa, str. 
150, Uherské Hradiště 1995.
3) RAJLICH, Jiří (2022): Na nebi hrdého Albionu, 7. díl. str. 859, Praha 2004.
4) RADOSTA, Petr (2022): Noci nad Německem, str. 318, Praha 1990.
5) OSOLSOBĚ, Jiří (2022): Zbylo nás devět, str. 240, Praha 1990. 
6) CHOVANEC, Ján (2022): Sedmý z Resslovy ulice, str. 86, Uherský Brod 1999.
7) The National Archives (2022): Operations Record Books. 
Dostupné z: https://discovery.nationalarchives.gov.uk/ (18. 4. 2022).
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Z historie hasičského sboru v Bánově

První valná hromada se konala 4. března 1894. Byly schváleny 
stanovy a ustanoven výbor. Hlavním úkolem nově založené orga-
nizace bylo chránit životy a majetek spoluobčanů. Velitelem sboru 
byl zvolen František Koncer (hostinský) a starostou Antonín Bed-
nář (kaplan). Představenstvo obce zakoupilo stříkačku a odevzda-
lo jim přiměřené skladiště. Přítomno bylo 26 členů. 

Během další doby docházelo ke střídání velitelů i starostů. Je třeba 
vzpomenout Josefa Bujáka, který funkci velitele zastával nepřetr-
žitě 27 let a Augustina Chovance, který ve funkci starosty pracoval 
30 let. 

Po dobu 1. světové války byla činnost utlumena, ale svoji úlohu 
na poli požární ochrany sbor splňoval. Po roce 1918 se činnost ob-
novila. Došlo i k vylepšení vybavení. Byly zakoupeny nové hadice  
a další vybavení. Dne 6.9.1931 bylo slavnostně otevřeno nové po-
žární skladiště. 

I v době II. světové války byla činnost velmi omezena. Všech-
no muselo schvalovat německé velitelství. Po osvobození došlo  
k ustanovení Svazu požární ochrany. 

V roce 1953 byl sbor vybaven požárním autem Praga RND s moto-
rovou stříkačkou. Členové se pravidelně mimo své úkoly zabývali 
kulturní činností. Hrálo se divadlo a další akce. Hlavními organi-
zátory byli předseda Jan Vystrčil č. 188 a velitel Martin Machalík 
č. 261. 

Nastávají změny v práci na poli požární ochrany, začíná se větší 
důraz klást na prevenci. Zavádí se preventivní prohlídky obytných 
domů, organizují se požární žňové hlídky apod. Členové se pravi-
delně zúčastňovali soutěží družstev v požárním sportu, kde se stali 
několikrát přeborníky okresu. 

V roce 1961 dochází k reorganizaci v požární ochraně. Dojde  
k ustanovení okrsků a Bánov je zařazen do okrsku spolu se Suchou 
Lozí, Bystřicí pod Lopeníkem a Starým Hrozenkovem. V této době 

Co předcházelo založení požárního sboru v naší obci. 
Po velkém požáru, který postihl velkou část obce, kdy 
vyhořela celá strana od Bujáka po Hauerlanda, rozhod-
li se naši občané po vzoru okolních obcí založit dobro-
volný hasičský sbor. 

byla jedním z palčivých problémů otázka získávání nových mla-
dých členů. Až v roce 1965 se podařilo získat 15 nových členů, 
vesměs r. 1943 a 1945. Zapojili se do práce a hned v tomto roce 
získali titul okresního přeborníka. Velitelem družstva byl Josef 
Mandík, č. 1. Jelikož stávající prostory již byly malé, rozhodlo se 
o postavení nové zbrojnice a to na místě starého domu p. Kročila  
č. 86. Nakonec stavba nebyla realizována, bylo navrženo rozšíření 
stávajících prostor. Byla přistavena nová zasedací místnost, včet-
ně malé kuchyňky a sociálního zařízení, veškeré práce provedli 
členové požárního sboru zdarma v rámci akce Z. Přístavba byla 
otevřena 3.2.1979. 

Dochází rovněž k obnově techniky. Místo stávající AVIE nám byla 
přidělena škoda 706-CAS 25. Poněvadž však dosavadní vjezd byl 
malý, bylo nutno provést snížení podlahy a instalovat větší vrata. 

Dochází rovněž ke změnám ve vedení sboru. Místo velitele Marti-
na Machalíka nastupuje Josef Matějíček a v roce 1976 místo dosa-
vadního předsedy Jana Vystrčila po 22 letech nastupuje František 
Hruboš. V roce 1983 ho nahradil ve funkci předsedy Václav Buš. 
Rovněž na místo velitele nastupuje Josef Steiner. 

Chtěl bych vzpomenout alespoň několik funkcionářů, kteří byli 
hybnou pákou práce sboru:

Předsedů (starostů) bylo do roku 1989 celkem 11, a to Bednář 
Antonín, Čehmánek František, Glosar František, Dudek Rudolf, 
Barvíř Josef, Madaj Štěpán, Polanský Josef, Chovanec Augustin, 
Vystrčil Jan, Hruboš František a Buš Václav. 

Velitelů bylo celkem 9, a to: Kocner František, Táborský Josef, 
Buják Josef, Beníček Jan, Mahdal Eduard, Machalík Martin, Matě-
jíček Josef a Steiner Josef. 

Práce na poli požární ochrany však není jen závislá na práci dobro-
volných a profesionálních hasičů, ale je záležitostí všech občanů. 
Proto je potřeba poděkovat všem občanům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na práci u požární ochrany. 

Toto je hrubý přehled prací hasičského sboru do roku 1989. V tom-
to roce dochází ke změnám v naší společnosti a tím pádem i ke 
změnám na úseku požární ochrany. 

Matějíček Josef



www.banov.cz9

O vzniku a šíření bánovských pěsniček

Na svých vystoupeních na různých akcích po Moravě, jsme jen tak 
na okraj, prohlašovali , že všecky pěsničky sú původem z Bánova 
a setkávali jsme se s nepochopením. Proto jsme se rozhodli, že 
to uvedeme na pravou míru a přečetli jsme prohlášení, které to 
všechno vysvětlí. Rozhodli jsme se Bánovský zpravodaj obohatit 
o tento text.

Proč sú všecky písničky z Bánova
Protože sa pořád vyskytujú připomínky typu:

„Jak možete tvrdit, že všecky pěsničky sú bánovské?“,

tak to konečně vysvětlíme. 

Tvrzení, že všecky pěsničky sú původně bánovské se zakládá na 
historických faktoch. Našli jsme aj důkazy. Nepotvrdil to nikdo 
jiný, než doktor Hedvábný, velký znalec díla Járy da Cimrmana. V 
jedné části o životě tohoto genia píše, 

že ve zbytcích z cimrmanovy truhly objevil také část spisku a útrž-
ky textů a not. 

A zjistil mimo jiné úžasnou věc. Cituji : 

„Cimrman měl strašně rád česnek. Na všech cestách se jej snažil 
koupit. Chodil na trhy, kde pokaždé narazil na stánky s kvalitním 
česnekem a kořením. Prodávali ho veselé tetičky nebo i strýčkové 
a při prodeji si zpívali krásné písně. Cimrman ať byl kde chtěl,  
ptal se, odkud ti lidé jsou, odpověď vždy zněla: 

z Bánova, případně ještě ze Suché Loze nebo z Bystřice. Písničky 
se snažil zapsat a uchovat . Ale jak je známo, výbuch cimrmanovy 
truhly zničil tyto záznamy, stejně jako mnoho jiných prací..“

Z toho sme naznali, že spolu s česnekem a kořením se dostaly bá-
novské pěsničky do širokého povědomí a lid si je různě přizpůso-
boval. Když novodobí sběratelé jako Janáček, Bartoš a podobní, 
zavítali do Bánova, tak zpěvačky a zpěváky, od kterých by mohli 
písně čerpat, nenašli doma. Ti byli na cestách po celé Moravě,  
v Čechách aj na Slovensku a spolu s jarním česnekem Japo rozná-
šeli bánovské pěsničky po světě. Proto tito sběratelé zklamaně od-
cházeli s prázdnou. A tak se museli vydat do kopců a do odlehlých 

Kdo byl v neděli na Zpívání u česnekářky, ví o čem je 
řeč. 

vesnic. Tam už se jim podařilo něco sesbírat. Písně byly ale už 
upravené oproti originálnímu bánovskému nápěvu aj textům, 
porůznu pozměněné. A proto sa bánovské originály ve sbírkách 
nevyskytujú.

Tímto bysme rádi uzavřeli celú debatu o vzniku bánovských pěs-
niček. 

Je sice pravdú, že mnozí s tímto vysvětlením nebudú súhlasit, 
budú protestovat, namítat, ale to je tak jediné, co s tímto faktem 
možú dělat. 

Pro detailní vysvětlení, proč a z jakého důvodu jsme začali tuto 
„pravdu“ šířit, musíme zabrousit do historie. To, že se při hraní 
s kapelou Burčáci, cimbalista Bánovjan Jurka Chovanec sem tam 
zmínil (hlavně při zpívání např. horňáckých, nebo dolňáckých 
krásných táhlých) „to je pěkná bánovská“ a při nějakých jiných 
„aj z Lóze by mohla byt“, čímž některé zaryté folkloristy pěkně 
rozčiloval. 

To ještě nebyl Hútek a my, nyní starší, jsme v těch dobách s fol-
klorem začínali.

Když jsme zahájili činnost Hútku, tak jsme si na toto Jurkovo špič-
kování vzpomněli a postupně jsme jej dopracovali k poslednímu, 
dá se říct, definitivnímu výstupu. 

(Snad neuškodí trochu humoru.)

PS. Ještě bych si Vás všechny dovolil pozvat na Memoriál Zdeňka 
Zálešáka - Viz plakát na tuto akci.

Oldřich Havel

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní

Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz     simekadvokat

577 435 341, 736 680 134    sekretariat@ak-simek.cz

A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř
U H E R S K Ý  B R O D ,  M O R A V S K Á  8 3
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Erasmus+ a doba postcovidová

Novější projekt „Importance of water in cultural, historical and so-
cial aspects in people´s life“, jehož cílem je zjistit, do jaké míry má 
voda, nejenom v našem okolí, vliv na lidské životy, bude končit 
v létě příštího školního roku. Vzhledem k tomu, že jsme téměř  
2 roky nemohli kvůli pandemii Covid-19 a jeho dalším mutacím vy-
cestovat do partnerských škol a naplnit tak jednu z hlavních myš-
lenek obou projektů, nemohli jsme se dočkat, kdy se situace uklid-
ní a my budeme moci vyjet a poznat naše kamarády ze zahraničí. 

Na naší škole momentálně běží 2 mezinárodní projekty 
Erasmus+. Projekt „Walking the Talk“, který je zamě-
řený na tvorbu badatelsky-orientovaných vyučovacích 
hodin a jejich ověření v praxi, nám letos v srpnu končí. 

Poprvé se nám to podařilo na přelomu ledna a února, kdy jsme 
navštívili naši partnerskou školu v polském Bielsk-Podlaski. Tato 
cesta byla jednou velkou neznámou a plná nečekaných událostí 
až do poslední hodiny před naším odjezdem směr Polsko. Pár dnů 
před odjezdem nám několik dětí skončilo v karanténě a my museli 
řešit, kdo s námi do Polska vyjede. Situace vygradovala v sobotu, 
2 dny před odjezdem, kdy nám do karantény šly i další 3 děti z naší 
skupiny. Byli jsme nuceni vyjet pouze v počtu 4. I přes toto nízké 
číslo si myslím, že naše 2 děvčata (Simča a Lucka) naši školu a ak-
tivity odprezentovaly výborně. Během našeho pobytu jsme vytvo-
řili vícejazyčný slovník slov a přísloví spojených s vodou, navštívili 
Bialystok, poutní místo Swieta Woda, byli přijati starostou Biel-
sk-Podlaski a shlédli představení s ukázkou lidových písní a tanců 
z Polska, Ukrajiny a Běloruska. Na konci našeho pobytu se naše 
děvčata nerada loučila se svými polskými a litevskými kamarády 
a přála si svůj pobyt o pár dnů prodloužit. Bezesporu se už na dru-
hou stranu těšily na své rodiny a kamarády doma. Nutno zmínit, 
že děvčata jsou dodnes v kontaktu se svými kamarády a plánují, 
kdy by se mohly zase setkat.

O něco lepší byla naše cesta do litevského Vilniusu v první májový 
den. Tentokrát jsme vycestovali v plném počtu, 5 dětí a 2 vyuču-
jící. I když byla cesta do Litvy časově náročná, zpříjemnili jsme si 
ji půldenním pobytem ve Varšavě. Odpočatí a plni očekávání jsme 
druhý den ráno vyrazili na cestu v doprovodu našich polských ka-
marádů, kteří nás v polském hlavním městě vyzvedli. V Litvě jsme 
na úvod našeho pobytu opět prezentovali výsledky naší dosavadní 
práce (Povídky a pověsti o vodě z našeho okolí), naučili se několik 
litevských her a tanců, prošli jsme Vilnius a navštívili nejznámější 
místa a zjistili, že ve Vilniusu se opravdu nedá zabloudit. Také jsme 
mohli obdivovat vodní hrad na ostrově Trakai a nakoupit suvenýry 
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z proslulého jantaru. I když byla naše cesta okořeněna půlnočním 
pobytem na varšavském vlakovém nádraží, myslím, že všichni zú-
častnění budou na svůj pobyt v Litvě rádi vzpomínat. 

Na náš návrat z Litvy navazoval výjezd do tureckého Istanbulu. 
Původně měl v Turecku končit náš časově starší projekt „Walking 
the Talk“, ale vzhledem k neustálému posunu termínů a kom-
plikacím kvůli očkování či opatřením v Řecku nebo Turecku, byl 
projekt ukončen u nás v Bánově ke konci června. V Turecku byl 
náš program velmi pestrý. Navštívili jsme patriarchu Bartolo-
měje, nejvyššího představitele ortodoxních křesťanů, byli přijati 
místostarostou oblasti Fener-Balat (cca 400 000 obyvatel), na-
vštívili klášter sv. Jiří, jediného svatého, kterého uctívají i musli-
mové, dále teologickou školu v Halki, ostrov Büyükada, kde jsme 
se nechali okouzlit nádhernou přímořskou krajinou, nakupovali a 

smlouvali na tureckém bazaru koření a turecký med, prohlédli si 
Topkapi Palace s harémem a strávili chvilku v chrámu Hagia Sofia. 
Díky pohostinnosti a srdečnosti našich tureckých přátel, přesněji 
řeckých Turků, jsme se v Istanbulu cítili jako doma. Naši zpáteč-
ní cestu nám zpestřilo nečekané setkání na palubě letadla s Bá-
novjanem, který se vracel z Turecka na čas domů. Opravdu platí 
„Nikdy nevíš, kdy a kde koho potkáš“ a i zároveň „Jak je ten svět 
malý“. Jak už jsem výše zmiňovala, koncem června jsme hostili na 
naší škole naše přátele z Turecka a Řecka. Připravili jsme pro ně 
program, který jim ukázal to nej z našeho okolí a naučil je několik 
tanců, písní, a i pokrmů z naší oblasti. Věříme, že se jim zde líbilo, 
a odjížděli od nás plni krásných vzpomínek na náš region. Jak to 
dopadlo, se s vámi podělíme příště. 

Mgr. Petra Kočendová 
koordinátorka projektu Erasmus+
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O keramickou popelnici
Lešná u Valašského Meziříčí (18. 5. 2022) – Obyvatelé Uherské-
ho Brodu, Šumic, Bánova a Kaňovic v loňském roce ve Zlínském 
kraji nejlépe třídili odpady. Zástupci obcí dnes na slavnostním ce-
remoniálu na zámku Lešná u Valašského Meziříčí převzali prestižní 
ocenění v soutěži „O keramickou popelnici.“ Tradiční krajské klání 
samospráv organizuje již pošestnácté Zlínský kraj ve spolupráci s 
Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v rámci ak-
tivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Mám radost, že třídění odpadů bere čím dál více lidí jako samo-
zřejmou součást odpovědného přístupu ke svému okolí. K ideální-
mu stavu ale stále vede dlouhá cesta, i proto je důležité si správ-
ná pravidla neustále připomínat a podporovat osvětové projekty, 
mezi které patří i populární soutěž pro obce,“ uvedla statutární ná-
městkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostře-
dí, zemědělství a venkova, pro oblast sociálních věcí a neziskový 
sektor Hana Ančincová (Piráti).

Stejně jako loni byly do soutěže i v letošním ročníku automatic-
ky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepubli-
kového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti  
EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení byla tzv. výtěž-
nost všech vytříděných odpadů a území jednotlivých obcí a měst. 
Zohledněn byl navíc i podíl tříděného sběru na celkovém sběru 
komunálních odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno 
na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM  
v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec 
získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi soutěžních 
kategorií – čtyř hlavních a čtyř doplňkových. Podle počtu výsled-
ných bodů se stanovilo celkové pořadí. 

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo město Uherský 
Brod a polepšilo si tak z loňského druhého místa, na druhé příčce 
skončilo Uherské Hradiště, které se v loňském roce umístilo na 
první příčce, třetí místo obsadilo statutární město Zlín. V kategorii 

Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady lidé v Uherském 
Brodě, Šumicích, Bánově a Kaňovicích.

obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítězila vloni třetí 
obec Bánov, následována Starým Městem, které si tak zopakovalo 
stříbrnou příčku z loňska a na třetí pozici se umístila obec Nivnice. 
Mezi obcemi do 2 000 obyvatel obsadila první místo obec Šumice, 
následují Sehradice a Ořechov. Mezi malými obcemi do 500 oby-
vatel jsou v třídění nejúspěšnější Kaňovice, v těsném závěsu obec 
Košíky a bronzové Jankovice.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věc-
ných cen zejména motivační příspěvek od Zlínského kraje na pod-
poru odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé 
kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc  
a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok  
79,8 kg vytříděného papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kar-
tonů. Výtěžnost ve Zlínském kraji je ve srovnání se zbytkem re-
publiky nadprůměrná ve sběru kovů.  Průměrná je pak ve sběru 
papíru a nápojového kartonu. Rezervy má kraj ve sběru plastu  
a skla. Z dlouhodobého pohledu tak vytříděné množství využitel-
ných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Na-
příklad před 15 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla 
a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční,“ upřesnila 
Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společ-
nosti AOS EKO-KOM, a.s. 

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 30 tisíc ba-
revných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. 
Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na papír. Do systému 
EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpět-
ný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá 
většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tak může podílet 
100 procent obyvatel kraje. Postupně se také snižuje docházková 
vzdálenost k barevným kontejnerům. Obyvatelé ČR to k nim mají 
v průměru jen 89 metrů. 

Soňa Ličková,tisková mluvčí
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Oslava keramické popelnice

Ukliďme Bánov
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Nejen pro nové členy 
sháníme sváteční

BánovskÉ KROJE
nebo jeho součásti

Andrea Koníčková, 
Tel. 604213003
Lze předat ve firmě
Zálešák s.r.o., Bánov 97

Folklórní Soubor 
Kohútek

HlEDÁ
BáNOVSKÉ

Kroje

Zprávy z farnosti 
Jáhenské svěcení
V sobotu 18. června 2022 přijal v olomoucké katedrále jáhenské 
svěceni Mgr. Zbyněk Král. Služba jáhnů (z řeckého diakonos „slu-
žebník“) má svůj původ v prvotní církvi. Pro péči o potřebné bylo 
tehdy vybráno sedm mužů a jejich poslání bylo potvrzeno vklá-
dáním rukou apoštolů a modlitbou (Sk 6). Nejznámější z nich je  
sv. Štěpán. 

V katolické církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení 
(jáhen – kněz – biskup). Asi od 5. století začalo být vnímáno jako 
předstupeň kněžského svěcení, tradice trvalého diakonátu (já-
henství) byla obnovena v minulém století. Dnes se tedy můžeme 
setkat s jáhny, kteří toto svěcení přijmou v rámci své přípravy ke 
kněžství, ale také s tzv. trvalými jáhny. Trvalý jáhen může být že-
natý a podmínkami k této službě jsou: teologické studium, tříletá 
duchovní formace, souhlas manželky, doporučení místního faráře 
a také minimální věk 35 let. V roce 2013 bylo v katolické církvi po 
celém světě asi 43.000 trvalých jáhnů.

Původním posláním jáhnů byla především péče o potřebné, tj.  
i dnes mohou pracovat v této oblasti, ale také jako vojenští nebo 
nemocniční kaplani. Při bohoslužbách čtou evangelium, mohou 
kázat, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat. Pokud nejsou za-
městnáni přímo na faře, vykonávají jáhenskou službu ve farnosti 
ve „volném čase“. Jáhen prakticky dělá téměř to, co kněz, jenom: 
neslouží mši sv. (může vést bohoslužbu slova), nezpovídá a také 
neuděluje pomazání nemocných. 

Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je alba (dlouhá bílá tu-
nika), na které má štolu, ale na rozdíl od kněze ji nosí šikmo přes 
levé rameno a sepjatou na boku (jako šerpu). Může také nosit dal-
matiku, roucho s rukávy podobné ornátu. 

K přijetí této služby gratulujeme a přejeme Boží požehnání a dary 
Ducha svatého!

Primiční mše sv. v Suché Lozi 
2. července 2022
Dne 25. června 2022 přijal v olomoucké katedrále kněž-
ské svěcení Mgr. Josef Biernát ze Suché Loze. Následně bude  
v rodné obci v sobotu 2. 7. 2022 slavit primiční mši sv., na kterou 
vás všechny srdečně zveme. Program primiční slavnosti: 

8:30 příležitost ke svátosti smíření – kostel sv. Ludmily

8:45 modlitba svatého růžence – kostel sv. Ludmily

8:50 rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu  
– rodný dům primicanta

9:00 slavnostní průvod od domu primicinta do kostela  
sv. Ludmily 

9:30 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ – kostel sv. Ludmily

14:00 novokněžské požehnání pro poutníky – kostel sv. 
Ludmily

Organizační pokyny

Parkovat můžete na vyznačených plochách dle pokynů hasičů. 
Přijeďte s dostatečným časovým předstihem. 

Všechny přítomné srdečně zveme do slavnostního průvodu od 
rodného domu, ke kterému vás nasměrují pořadatelé. 

Primiční mše sv. bude v kostele, kde jsou místa vyhrazena pouze 
pro duchovní a příbuzné, ostatní věřící budou usazeni organizáto-
ry dle kapacity. Celou bohoslužbu můžete sledovat na velkoplošné 
obrazovce přímo před kostelem.

Po mši svaté jste všichni zváni na prostranství před kulturní sál k 
pohoštění a posezení. K poslechu hraje cimbálová muzika Hlaho-
lica ze Slovácka.

https://primice.suchaloz.eu/ 

Posvěcení kostela sv. Martina 
V neděli 17. 7. 2022 si připomeneme výročí posvěcení kostela sv. 
Martina. Stalo se tak 17. 7. 1743 a světitelem byl olomoucký biskup 
Jakub Ernest, kníže z Liechtensteina. Slavnostní bohoslužba začne 
v 10:30 hod. a účast předběžně přislíbil novokněz P. Josef Biernát, 
rodák ze Suché Loze. Na bohoslužbu jsou zváni všichni občané, 
zvláště srdečně zveme krojované. Odpoledne se těšíme na Memo-
riál Zdeňka Zálešáka, který tradičně připravuje soubor Hútek. 

P. Jiří Putala, farář
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Farní velikonoce 2022 v Bánově
Po dvouleté odmlce vynucené pandemií jsme se konečně dočkali 
tradičního průběhu velikonočních svátků.O „ Květné neděli“ byla 
mše svatá spojena s obřadem žehnání ratolestí – „kočiček“. Tato 
neděle nás uvedla k prožití Svatého týdne. Na „ Zelený čtvrtek“ 
při mši svaté na památku Poslední večeře odletěly zvony do Říma. 
Jejich zvuk se rozezněl až v sobotu večer. Hlas zvonů nahrazovali 
„hrkáči“, kteří procházeli obcí za zvuků různých dřevěných hrka-
ček. Letos to nebyla jen záležitost kluků, ale podpořila je i šikovná 
děvčata. Omladino, díky vám a vydržte v tradici.

O „Velkém pátku“ kroky našich mnohých farníků kráčely při Kří-
žové cestě od kostela na Skalu. Tentokrát již asi po patnácté. Že 
je to akce ojedinělá, natočili manželé Mahdalovi záznam odvysí-
laný televizí NOE. V průběhu let se mění účinkující, jen námět je 
stále stejný. Křížovou cestou bánovská mládež ochotně ztvárnila 
formou obrazů jednotlivých zastavení poslední okamžiky Ježíšova 
utrpení. Za pečivě připravené důstojné pásmo patří všem poděko-
vání. Stejně jako mužské schole, která svým zpěvem umocňovala 
prožití velkopátečních obřadů na památku umučení Pána Ježíše. 
„Bílá sobota“ je dnem ticha a rozjímání. Kostel byl otevřen k ná-
vštěvě „Božího hrobu“ již od ranních hodin. Nejen toto místo, ale 
celý kostel vítal věřící nádhernou květinovou výzdobou.

Ani silný vítr nezmařil úsilí zkušeného Staně Vranky, který stateč-
ně uchránil hořící ohniště u kostela až do začátku Velikonoční vi-
gilie. Při ní zazněly dojemné sborové zpěvy nové bánovské scholy  
i výjimečná sóla. A ještě skvělý hudební doprovod z vlastních 
řad… Obě Lidušky a děvčata Vašíčkovy s ostatními účinkující-
mi se zasloužily o nezapomenutelný prožitek večera Bílé soboty. 
Snad se blýská na lepší časy a po letech, kdy Bánov toto seskupení 
znatelně postrádal, budou svým zpěvem zpříjemňovat slavnostní 
chvíle. Scholo, děkujem!

Nedělní bohoslužbu při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně tradičně 
doprovázela dechová hudba Bánovjanka. Jsme rádi, že Bánov  
o svou „dechovku“ nepřišel. Karle a muzikanti, díky a vytrvejte. 
Na závěr bohoslužby bylo žehnání velikonočních pokrmů.

Pondělní velikonoční mše svatá mívá obyčejně menší účast věří-
cích než v jiné sváteční dny. Důvod je asi zřejmý (koledníci). Ale 
tato mše svatá nebyla obvyklá. Svým zpěvem ji doprovázela paní 
Pavla Vystrčilová. Její premiéra byla již o loňském svátku Sv. Rodi-
ny (Sv. Štěpána). Už úvodní píseň „Dej Bože můj“ byla důkazem, 
že dnes tak populární píseň skupiny Rangers, stejně jako skladba 
„Princesse de l´amour“ (píseň upravená k poctě Diany) dají vy-
niknout v kostelních prostorách zcela výjimečně. Zazněly písně 
náboženské „Panis angelicus“ a „Velikonoční oběti“. Až koncertní 
atmosféru připomínala skladba Antonína Dvořáka „Měsíčku na 
nebi hlubokém“. Poděkování p. Vystrčilové a přání, aby jí to tak 
zpívalo ještě dlouho.

Závěrem velké „Pán Bůh zaplať“ všem, kdo se jakkoliv starají  
o náš kostel, o jeho nádhernou květinovou výzdobu ke všem příle-
žitostem, úklid, všem lektorům, varhaníkům, neúnavnému panu 
kostelníku, ministrantům, panu faráři a všem, kdo jsou mu ochot-
ně nápomocni.

„Světlo víry ozařuje, láska duši zahřívá, 
naděje nás oblažuje,že i nám Bůh život dá“.

 Napsala Marie Pavlíčková 
FOTO Antonín Freml 

„Velikonoční oběti, pospěšme chválu zapěti...“
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Autorské čtení 
v knihovně

Cena Vladimíra Boučka 
pro Adélu Volnou

Nedávno jí vyšla kniha povídek s netradičním názvem  
www.druhasance.cz. Přijala naše pozvání, aby přečetla něco 
málo ze své tvorby. Účastníci si vyslechli ukázky z několika poví-
dek psaných hlavně o ženách a jejich životě. Autorka také vysvět-
lovala, jak tvoří, kde hledá inspiraci, jak se k psaní dostala a také 
zmínila sbírku básní, kterou napsala již dříve. Je učitelkou českého 
jazyka, proto si zvládá dělat sama korektury a v dalším období se 
prý chystá na román. Čtení bylo příjemné, prokládané dotazy zú-
častněných, při čaji a kávě. V závěru spisovatelka nabídla knihu 
k prodeji a zájemcům ji i podepsala. Kniha povídek je v bánovské 
knihovně k půjčení.

Ludmila Horňáková

Čestné uznání připadlo paní Marii Slaníkové 
za celoživotní práci pro folklorní soubory v 
Uherském Hradišti v oblasti šití a péče o kro-
je.

Cena Vladimíra Boučka může být udělena 
osobám, které udržují a zachovávají při své 
činnosti znalosti a dovednosti nutné pro pro-
vozování tradičních lidových řemesel, a které 
výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti 
při konání jarmarků tradiční rukodělné výroby 
v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných 
Slováckým muzeem a při jiných podobně za-
měřených akcích.

V květnu se konalo v naší knihovně první autorské čte-
ní. Bylo to milé setkání s autorkou z nedalekých Šumic, 
paní Marcelou Jurkovou. 

Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové 
umělecké výroby udělili letos uherskohradišťští zastu-
pitelé Heleně Lakosilové, a to za šití krojů a Adéle Vol-
né, která se zaměřuje na práci s kameninou a hrnčinou. 
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Zpěvule

17. ročník nesl podtitul Putování za vínem. My jsme na rozdíl od 
ostatních souborů předvedly putování za slivovicí, které se setkalo 
s velmi pěkným ohlasem jak u pořadatelů, tak u diváků. Zpěvule si 
odtud odvezly pozvání do Hroznové Lhoty na vystoupení v srpnu 
2022.

A máme co dělat téměř po celý rok. V červnu proběhly další vystou-
pení: 11.6. Předhodové zpívání v Újezdci, 18.6. jsme pozdravily  

Do 11. roku své existence vstoupily Zpěvule svým 
účinkováním na 17. ročníku Jarního zpívání v Kyjově, 
které organizuje mužský sbor pod vedením Jury Petrů  
a Zdeňka Langáška a ženský sbor Tragačnice s vedoucí 
Evou Soldánovou. 

T. J. Sokol při jejich výročí, 20.6. jsme zazpívaly spolu s ostatními 
soubory při odhalování pamětní desky Josefa Bublíka, do toho nám 
ještě přišlo pozvání na vystoupení při Jarmarku lidových řemesel  
v popovickém Amfíku 31.5. a pak už budeme připravovat náš fes-
tival Babí léto na 3. září.

Kromě toho jsme si zazpívaly na dvojích kulatých narozeninách  
a to bylo také velmi zpěvné a veselé.

A pak už se příblíží hody, předvánoční a vánoční čas a budeme 
hodnotit, co se nám povedlo a co bychom měly ještě vylepšit.

Jenom doufejme, že se nevyskytnou nějaké nepříjemné okolnosti, 
které by činnost omezily, jak tomu bylo v uplynulých covidových 
letech.

A snad nás bude zpívání dále bavit, protože písničky patří k živo-
tu, ke všem jeho starostem, ale hlavně radostem a dovedou nám 
pobyt na tomto světě rozjasnit a zpříjemnit.

Helena Vystrčilová

Okénko do mateřské školy

Krásným zážitkem byl pro všechny výlet do ZOO Zlín, kde jsme 
za pěkného počasí mohli obdivovat krásu a dokonalost exotic-
kých zvířat. Nás zase obdivovali všichni návštěvníci zoologické 
zahrady pro naše barevná trika a my jsme se pyšnili jako pávi, že 

Posíláme pozdravy od dětí ze školky, kde se to ke konci 
školního roku akcemi jen hemží. Děti pracují jako pilné 
včeličky nejen ve svých třídách, kde se věnují různým 
tématům, ale užívají si i aktivit na školní zahradě a v 
okolí školky.

jsme červení PLAVČÍCI, modří NÁMOŘNÍCI, zelení KORMIDEL-
NÍCI a žlutí KAPITÁNI. Nemůžeme opomenout Den dětí, který 
jsme nejdříve oslavili společně s hasiči při ukázce hasičského auta  
a hasičské techniky. Paní učitelky pak přichystaly na školní zahra-
dě několik sportovních disciplín a po jejich splnění byl odměnou 
dobrý ledňáček. Čeká nás ještě loučení s Kapitány, které budeme 
slavnostně pasovat na školní zahradě do řad ŠKOLÁKŮ. Vytvoři-
li jsme jim pěkné tablo, které si můžete prohlédnout ve vývěsní 
skříňce u pošty. 

Kolektiv mateřské školy
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Poplatek za odpady od roku 2022 
– jeho výši lze ovlivnit
Nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) přináší velké změny také pro obce, potažmo pro obyvatele obce, tedy každého z nás. 

Všechny obce ČR musely nejpozději pro rok 2022 nastavit nový systém v této oblasti – vybrat způsob sběru a tomu přizpůsobit veškerou 
dokumentaci, jako jsou obecně závazné vyhlášky atd. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny poplatky za uložení odpadu na skládku a 
jejich navyšování v budoucích letech – jedná se čistě o poplatek na skládce za uložení, který je rovněž původcům odpadu, tedy obcím 
účtován. 

Zákon zavedl tzv. třídící slevu. Obec může požádat o uplatnění této slevy, ale musí splnit následující kritéria, která se týkají nás 
všech. Množství nevytříděných odpadů, tj. SKO a objemný odpad vyprodukovaný v obci, musel být např. v roce 2021 maximálně  
200 Kg/osoba a tato hodnota se bude v neustále s každým dalším rokem snižovat – viz tabulka. 

Dalším parametrem je procento vytříděnosti z celkových odpadů – viz tabulka. 

Problematika odpadů je velmi obsáhlá a výše jsou uvedena pouze ta nejzákladnější fakta. To že poplatky porostou, je jisté, ale v jakých 
řádech, to můžeme ovlivnit my samotní. 

Poplatkové období - rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

objem ukládaný na skládku v Kč/t 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

kg/občan 200 190 180 170 160 150 140 130 120

rok 2025 2030 2035

podíl vytříděné složky z celkového množství odpadů 60 % 65 % 70 %
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Odpadové hospodářství obcí východního slovácka 2021
2021

počet obyvatel k 31.12.2021

Bánov
2 109

Bystřice p.L
840/+150 rekr.

Korytná
910

Nivnice
3 334

Suchá Loz
1136

Vlčnov
3 010

SPECIFIKACE ODPADŮ Hmotnost v t
SKO – popelnice 349 174 126 465 144 511
SKO kg / 1 obyv. 165 207 / 175 142 139 127 170
Objemný odpad 97 59 38 147 34 234
Papír 40 13 12 65 18 47
Plasty + nápojové kartony 46 21 24 68 31 51
Sklo 38 13 14 55 14 40 (?)
Oděvy - - - 10 1 8
Kovy 96 16 37 30 25 170
Pneumatiky 3 1,5 2,6 0,04 3 -
Nebezpečné odpady 2,256 0,814 3,267 3,949 4,182 4 (?)
Dřevo 29 - 29 74 32 105
Biologicky rozložitelný odpad - - - 128 - 39
Jiný biologicky nerozložitelný - - - - - 20
Stavební suť 146 - 500 - 2542 4819
Ostatní - ??? (jedlý olej a tuk, …) - 1,6 -stav. mat. 

s azbestem 
4,99 - elektro

1,471 – jedlý 
olej 

SUMARIZACE ZA VS – 2021

Hmotnost v t

SKO – popelnice Objemný odpad Papír Plasty Sklo

1 769 609 195 241 174

Bánov
2 109

Bystřice p.L
840/+150 rekr.

Korytná
910

Nivnice
3 334

Suchá Loz
1136

Vlčnov
3 010

PŘÍJMY – Kč
Občané + objekty k rekreaci 1 071 583 393 454 

+73 530
417 944 1 952 549 393 045 1 518 864

Podnikatelé v systému 0 21 458 0 0 37 715 0

 Kovy 71 463 46 777 194 127 132 009 77 575 202 817

EKO-KOM, Asekol, Elektrowin 429 849 179 130 189 598 449 480 229 283 442 237

Ostatní - ??? 11 957 7 356 0  1 471 197 217

PŘÍJMY CELKEM 1 584 852 721 704 801 669 2 535 509 737 815 2 164 135

NÁKLADY – Kč
SKO – popelnice 790 822 308 421 382 241 930 549 275 634 1 396 411

Objemný odpad 476 639 272 198 218 677 560 973 157 251 558 082

Tříděný odpad - papír, plasty, sklo 254 568 160 725 165 215 921 374 214 256 762 119

Biologicky rozložitelný odpad 0 0 0 331 304 0 70 035

Jiný biologicky nerozložitelný 0 0 0 0 0 48 576 

Nebezpečný odpad 31 900 23 631 37 523 72 375 75 663 106 087

Dřevo 115 210 0 61 647 325 968 0 0

Stavební sutě 325 628 0 108 743 112 136 329 204 478 486

Motiv. syst. – Nevídal / Staňka 72 644 30 140 37 254 103 818 40 306 89 632

Ostatní - ??? (úklid veř. prostr., provoz SD …) 0 0 187 443 257 955 16 000 100 000

NÁKLADY CELKEM 2 067 411 795 116 1 198 743 3 616 452 1 108 316 3 789 916

Rozdíl: P – N 482 559 73 412 397 074 1 080 943 370 500 1 624 781
Rozdíl P -N bez stavebních sutí 156 931 73 412 288 331 968 807 41 296 1 146 295
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Setkání rodáků - Šedesátníci

Foto: Archiv OÚ Bánov
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Setkání rodáků - Sedmdesátníci

Foto: Archiv OÚ Bánov
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Společenská kronika
Narození:
Natálie Mahdalová 793 
Adéla Kočicová 784 
Adéla Chovancová 754 
Michal Jankaj 700

Rozloučili jsme se:
Václav Mahdal 469 
František Hnilička 144 
Jiří Duda 174 
Martin Čubík 516 
Ivan Guryča 44 
Josef Polanský 416

Naši jubilanti:
97 let 
Anna Mahdalová 84

85 let 
Marie Šalušková 521

80 let 
Marie Malendová 62 
Ludmila Králová 546 
Stanislav Mařák 456 
Božena Kavková 425

Co je nového v Sociálně terapeutické dílně  
NADĚJE v Uherském Hradišti

Od nového roku naše dílna prošla a vlastně pořád prochází změ-
nami. Do našeho týmu jsme přivítali nové klienty, a že jich neby-
lo málo. Máme teď tedy poměrně na pilno a v dílně je rušno. Pro  
klienty je to opět nějaká změna. Mají možnost se seznámit s novými 
lidmi, což je pro ně pozitivní. 

Další novinkou je naše zahrádka, která se pomalu ale jistě buduje  
k tomu, abychom ji mohli s klienty využívat. Nejen klienti, ale i my 
pracovníci se těšíme na to, jak budeme trávit čas na čerstvém vzdu-
chu, budeme si sadit zeleninu a třeba i nějaké ovoce. Někteří klienti 
se zahrádkou zkušenosti již mají, ale pro některé to bude zcela nová 
činnost. Bude to běh na delší trať, ale máme cíl, za kterým si jdeme! 

Kromě těchto novinek jsme také navázali spolupráci s Útulkem pro 
zvířata v nouzi na Vršavě ve Zlíně. Vyzkoušeli jsme s klienty tvorbu 
koženkových klíčenek s motivem tlapky a klíčenky měly úspěch. Lí-
bily se, a proto jsme jich pár pro útulek udělali. Také jsme absolvo-
vali pár jarmarků, kde se prodávaly i naše výrobky.  Například naše 
nové dřevěné bedýnky nebo obaly na květináče. Klienti se touto 
činností učí hlavně přesnosti, trpělivosti a i zodpovědnosti za to, že 
vše nalepí správně. 

Dalo by se psát ještě mnoho dalšího, ale necháme si něco i napříště. 

Mgr. Petra Hrušková 
Sociální pracovnice 

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Uherském Hradišti

Opět se hlásíme ze Sociálně terapeutické dílny z Uher-
ského Hradiště, která může fungovat i díky podpoře od 
obce Bánov, za což jsme velmi vděční. 
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Zpívání u česnekářky

Foto: Archiv OÚ Bánov



22. - 24. 7. 2022

Pátek
22. 7. 2022

Letní kino – Zátopek
do 21:30 zahraje Honza Grebík, od 21:30 film
od 20 hod., vstupné 100 Kč, hřiště FC Bánov

Sobota
23. 7. 2022

Kouzelná show s Jirkou Hadašem
soutěže, malování na obličej, dětské tetování
od 13:00 hodin kolotoče, od 15:30 hodin Kouzelná show

Večerní zábava se skupinami 

Waťák - Kabát Revival Vsetín 
Scarlet rose a Minami
od 20 hod., vstupné 120 Kč, areál pálenice

Neděle
24. 7. 2022

Vlastimil Novák s Markétou Luskačovou
+ DH Nivničanka, Barmanská show, 
programem nás provede moderátorka Českého rozhlasu Markéta Ševčíková
od 15.00 hod., vstupné dobrovolné, areál pálenice

Během víkendového programu budou v areálu pálenice kolotoče,
skákací hrady, střelnice, zmrzlina a občerstvení Aladin Kebab

Občerstvení zajištěno!


