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Slovo starosty

lámalo i rozhodnutí, zda udělat obecní zabijačku. Vloni už nebyla
a moc nás to mrzelo. Letos jsme se rozhodli, že zabijačku uděláme a čerstvé jitrničky a další speciality pouze prodáme okýnkem
na pálenici, abychom neriskovali větší shluky osob. Další vánoční
akce neplánujeme. Původně jsem chtěl zorganizovat posezení pro
důchodce ve školním sále, zpívání u vánočního stromu, návštěvu
DCHB, koncert v kostele, ale i letos to vše musíme oželet. Kéž by
se ta nemoc už propadla a příští rok se to nebude zase vše opakovat. Bohužel vím, že nepropadne, ale bude nás provázet ještě
dlouhou dobu. Jen je potřeba ji dostat, alespoň částečně, pod kontrolu. Jediná varianta je očkování, ač někdo namítá, že není dostatečně prověřené a má z něj strach. Tyto lidi ještě docela chápu.
Strach o své zdraví je přirozená záležitost sebezáchovy, a věřím,
že někdo může mít větší strach z očkování než z nemoci samotné.
Je ale obrovské množství lidí, kteří nejdou na očkování a vlastně
ani nedokážou říct racionální důvod. Protože do sebe nebudou dávat jedy, nenechají se ovládnout autoritářským režimem, nejsou
ovce, nikdo jim nezaručí, že se jim nic nestane… no, nezaručí. To
ani u jiných očkování. Ani ve vedlejších účincích nejužívanějších
léků se většinou nedočtete nic veselého, a přesto léky užíváme.
Lituji zdravotního personálu, který zase přijde o Vánoce. Přitom
čísla ukazují, že očkování pomáhá. Přesto odpírači očkování stále
jsou a budou a někteří stále povedou svůj boj proti očkování. Budiž, každý má svá práva a já jsem poslední, kdo by je chtěl někomu
upírat. Sám jsem se nechal očkovat, hned, jak to bylo možné a za
sebe bych řekl, že jsem udělal, co se dalo. Jsem naživu, relativně
zdráv, druhý nos ani třetí ucho mi zatím nenarostlo, možná mě
sleduje Bill Gates, jak často chodím na záchod, ale tak nějak mi
to nevadí, on určitě chodí častěji. Řekl bych, že očkování není jen
o mně samém, ale také o odpovědnosti vůči společnosti, ve které
žiji. Nerad se o covidu bavím a už vůbec ne hádám nebo vyvolávám spor, ale chtěl jsem zde jen přiblížit svůj názor, když už
je to slovo starosty.

Vážení spoluobčané,
zdravím vás a přejí příjemné adventní čtení. Už je to
tady zase. V minulém zpravodaji jsem si pochvaloval,
že se mi píše lépe, jelikož jsme prožili celkem „normální léto“ bez větších omezení. Ano, samozřejmě je řeč
o covidu.
Počty pozitivně testovaných v listopadu rapidně vzrostly a přišla
nová omezení. Svatomartinské hody jsme stihli ještě prožít téměř
bez omezení. Na pátečním kohútkovském posezení u cimbálu i na
sobotní taneční zábavě pořádané FC Bánov se ale přísně kontrolovaly testy nebo prodělané očkování. I na místě byla možnost se
otestovat, a tak bylo dodržené vše tak, aby akce mohly proběhnout relativně bezpečně a v mezích vládních opatření. Cimbál měl
návštěvnost menší, ale sobotní zábavu s kapelou Křídla navštívilo
přes 600 hostů, což byl zřejmě rekord naší sportovní haly. Proběhl také svatomartinský průvod, kterému u kostela předcházelo vystoupení dětí z mateřské školy. Na Jarmeku znovu po třech letech
vystoupili Palitchi z Prahy se svojí ohňovou show a po vystoupení
následoval krásný ohňostroj, který připravila firma Kozap, stejně
jako něco na zahřátí, tak jako již tradičně. Ing. Petráňovi a osazenstvu firmy Kozap moc děkujeme. Děkuji také všem ostatním,
kteří se na hodovém programu podíleli, farnosti, mateřské školce,
spolkům a restauracím, které připravily tradiční pondělní hodky.
Připraveno bylo i rozsvícení vánočního stromu, opět s programem
dětí ze školky, ale to nám tentokrát překazilo deštivé počasí. Děti
ale o vystoupení ochuzeny nebyly a své mikulášské písničky nám
s místostarostou předvedly na zahradě a dostaly sladké odměny.
Video z vystoupení najdete na webu a Facebooku obce. Hlavu nám
Investice

Obec

Dotace/Jiný
investor

Celkem

Varovný systém – bezdrátový rozhlas (dotace - Operační program životní prostředí)

770 000

1 530 000

2 300 000

Dokončení rekonstrukce stoky A-10 – kanalizace v zahradách na Lán

3 300 000

0

3 300 000

Rekonstrukce chodníku Zámeček (dotace - Státní fond dopravní infrastruktury)

1 000 000

Oprava silnice III/4981, Zámeček (investor - Zlínský kraj)
Vodní nádrž 1 – u Šumáku (dotace - Ministerstvo zemědělství)

4 500 000

3 000 000

4 000 000

2 000 000

2 000 000

7 500 000

12 000 000

Asfaltové polní cesty u Ordějova a na Močíři (investor Státní pozemkový úřad)

0

20 000 000

20 000 000

Rekonstrukce místní komunikace U Školy (dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj,
dále jen MMR)

900 000

3 000 000

3 900 000

Výstavba nového chodníku a veřejného osvětlení U Školy (dotace – MMR)

100 000

500 000

600 000

Výstavba veřejného osvětlení U Školy

390 000

0

390 000

Výstavba veřejného osvětlení v nové ulici za poliklinikou

530 000

0

530 000

Rekonstrukce obecního úřadu (dotace – MMR)

2 500 000

4 000 000

6 500 000

Oprava chodníku podél dětského hřiště

450 000

0

450 000

Oprava chodníku v ulici k DCHB

160 000

0

160 000

Odkupy pozemků pod místní komunikací Nad Uličkou

30 000

0

30 000

Odkup areálu firmy Drizoro

5 000 000

0

5 000 000

Prodloužení vodovodu K Borkom

200 000

0

200 000

Vybavení čtvrté třídy v MŠ

475 000

0

475 000

Kontejnerový nosič a dva kontejnery za traktor

450 000

0

450 000

Výsadba stromů pod bývalým dřevodělem a u ČOV

0

240 000

240 000

Kroje pro Bánovjany a akordeon (dotace - St. zeměd. intervenční fond)

50 000

240 000

290 000

Celkem

20 805 000

42 010 000

62 815 000
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Z tabulky je patrno, že v roce 2021 se v Bánově proinvestovalo
62 milionů Kč. Z toho 2 miliony Kč investoval Zlínský kraj do opravy silnice na Zámečku a 20 milionů Kč Státní pozemkový úřad do
oprav polních cest u Ordějova a za Močířem. Necelých 21 milionů Kč jsme investovali z obecních prostředků a k nim se podařilo
získat dalších 20 milionů Kč z jednotlivých dotačních programů.
Jinými slovy - za uplynulý rok máme v Bánově proinvestováno
62 milionů Kč, přičemž z našich obecních prostředků ubylo
21 milionů Kč. U investic Státního pozemkového úřadu a Zlínského kraje se nechci chlubit cizím peřím, ale přece jen, ani stát
ani kraj nechodí ťukat na obecní úřad a ptát se starosty, jestli
nechce v obci něco opravit. Vždycky je potřeba tomu jít naproti
a vždy to stojí nemálo úsilí a času a v obci je to pak vidět a konec
konců užíváme to vše nejvíc my Bánovjané, takže myslím, že to
do seznamu jednoznačně patří. Další investice realizovaly i Slovácké vodárny a kanalizace. V části Jakubovce a pod školou jsou
nové vodovodní řady, což početných zimních haváriích a odstávkách také zvýší komfort napojených obyvatel.

vit kolumbárium, kde budou k dispozici nová urnová místa. Na
rekonstrukci veškerých zpevněných ploch na hřbitově máme již
schválenou dotaci 6,5 milionu Kč. Cena se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení.

Výstavba plynovodu a komunikace – ZTV
III Za poliklinikou
Projekty plynovodu i komunikace máme připraveny, čekáme
pouze na stavební povolení, následně proběhne výběrové řízení
a v létě novou silnici i s plynovodem postavíme.

Tenisové kurty
Ve výčtu nejsou zatím tenisové kurty, které budeme stavět až
v příštím roce vedle dětského hřiště u sportovní haly, a na které už
máme přiznanou dotaci ve výši 2 miliony Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj. Levá řada tújí podél staré cesty na hřiště bude zachována. Výsadba napravo od cesty musela bohužel stavbě ustoupit. Mezi dvěma kurty bude také tréninková stěna.

Ve výčtu letošních staveb a jiných investic bych se vrátil k vodní
nádrži. Ta je letos dokončená, na jaře se vysadí tráva, 80 stromů
a 80 keřů okolo nádrže. Napouštět se bude až v jarních měsících
a v létě, kvůli nutné opravě čistírny odpadních vod, která ústí do
toku vedoucího přes vodní nádrž. Problém nedostatku všech druhů materiálu se totiž dotknul i rekonstrukce dosazovací nádrže,
jelikož dodavateli se zpozdila dodávka nerezového materiálu na
výrobu plechů, ze kterých bude nádrž smontována. Celá oprava
se tak posunuje do jarních měsíců. K tomu se váže také povolení
odstávky ČOV od životního prostředí a další řízení, které jsme museli znovu podstoupit za účelem posunu termínu realizace.

Oprava chodníku v Jakubovci
Na jaro máme v plánu opravit chodník, který lemuje silnici při příjezdu do Bánova od Uherského Brodu po levé ruce až po most,
resp. odbočku na díly.

Oprava místní komunikace Nad Uličkou
a u Jarmeku
Letos jsme vykoupili pozemky pod silnicí Nad Uličkou, připravili projektovou dokumentaci, podali žádost o stavební povolení
a podali také žádost o dotaci na opravu této silnice od křižovatky
K Borkom po Zámeček. Přibližně v květnu uvidíme, jestli uspějeme. Pokud ne, s realizací ještě počkáme a zkusíme žádat ještě
v roce 2023.

Do konce tohoto roku už moc času nezbývá, a tak další investice
už patří do roku 2022. A co nás čeká v příštím roce?

Rekonstrukce zpevněných ploch
na hřbitově

Tolik k hlavním stavbám příštího roku. Samozřejmě se budeme dále
věnovat zvelebování, úklidu a výsadbě na veřejném prostranství.
Chtěl bych poděkovat všem majitelům domů, za to, že se starají
o své předzahrádky a fasády svých domů. Bez toho by obec nebyla
tak pěkná, jak je, a když projíždíte obcemi naší republiky, vidíte, že to není všude takovým standardem jako u nás na Slovácku.
Mám vždycky radost, když přijede na obecní úřad nějaký obchodní
zástupce, který u nás ještě nebyl a projíždí stovky obcí a s nadšením řekne, že tak hezkých obcí jako je Bánov moc neviděl. A já
vlastně taky ne.

Chodníčky na hřbitově sice postupně spravujeme vlastními silami, ale je to nekonečný příběh. Páteřní kostkový chodník už také
potřebuje „poléčit“ a v konečném součtu je to dost velká stavba.
Připravili jsme na to tedy projekt, rozpočty a podali žádost o dotaci na Operační program životní prostředí, kde je v jedné z výzev
možno žádat na výměny dlažeb za propustné dlažby. Nejedná se
o propustné zatravňovací dlaždice, ale na pohled jsou dlažby hladké a podobné klasické zámkové dlažbě, popřípadě víceformátové
betonové dlažbě, ale jsou z propustného materiálu, takže dešťová voda prosakuje do spodních vrstev přímo v místě. Tato varianta společně s umístěním drenáží v dolní části hřbitova by měla
pomoct také s odvodem vody od dolních hrobů, kde se drží stále
vysoká podzemní voda. Namísto tújí v dolní části chceme posta-

Věřím, že si Bánov také užíváte a žije se vám tady dobře. Doufám,
že nám to vydrží a budeme i přes tíživou světovou situaci spokojeni a podaří se nám vše špatné překonat. Na závěr chci poděkovat obecnímu zastupitelstvu za vždy věcné, slušné a rozumné
jednání, které naši obec posouvá stále dál. Děkuji také všem zaměstnancům obce za jejich celoroční práci. Učitelům a učitelkám
v mateřské i základní škole i všem dalším zaměstnancům těchto
institucí, za jejich snahu a odhodlání i v této složité době. V neposlední řadě děkuji redakční radě zpravodaje za všechny 4 letošní
vydání. Všem těmto kolegyním a kolegům, ale také vám všem
spoluobčanům přeji, abyste si užili pohodový advent a strávili ho
se všemi, které máte rádi a kteří mají rádi vás.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné a zasněžené Vánoce,
dětem bohatou nadílku a dospělým hlavně odpočinek, žádný stres,
a v novém roce pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních
úspěchů!
Váš starosta Marek Mahdal

Vodní nadrž 1 U Šumáku
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 30. 9. 2021

• Smlouva o výpůjčce nemovitostí uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov č. 700, 687 54 a TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1. Předmětem výpůjčky je část pozemku
v k.ú. Bánov parc.č. 4381/1 před prodejnou potravin č. 543.
Výpůjčka nemovitosti je sjednána bezplatně. Záměr
výpůjčky nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce od 8.11.2021
do 24.11.2021.

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700, 687 54 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným GasNes služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, na stavbu „STL
plynovodní přípojka k rodinnému domu č.p. 199 v obci Bánov,
číslo stavby: 9900108644“. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 600,- Kč
bez DPH.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2021 na akci:
„Rekonstrukce dosazovací nádrže v ČOV Bánov“, uzavřený
mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54 a LERISON s r.o.,
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno.
• Dodatkem se mění článek IV. Čas a místo plnění takto: 1. za
hájení prací: 07.03.2022

• Smlouva o spolupráci mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54
a Sdružením měst a obcí východní Moravy, třída Tomáše Bati
5146, 760 01 Zlín na akci „Kompostování v obcích východní
Moravy IV“.

• ukončení prací a předání hotového díla: 04.04.2022.
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330060690/
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, p. č. 2045/8, kab. NN“. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3 000,- Kč
bez DPH.

• Smlouva č.: OT-014330073349/; 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, 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.

• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-001040021064/
005-MOEL 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,
Kopunec, kab. NN“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to
za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 700,- Kč bez DPH.

• Nájemní smlouva mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54
a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
na část pozemku parc. č. 6594 v k.ú. Bánov, o výměře 66 m2
dle situačního plánu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou, a to na dobu 10 let ode dne účinnosti této smlouvy.
Nájemné činí 59 067,- Kč/rok bez DPH. Záměr pronájmu byl
vyvěšen na úřední desce Obce Bánov od 13.9.2021
do 29.9.2021.

• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-001040021339/
001-MOEL 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, Snopek, kab. NN“. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
2 000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Záměr prodeje části pozemku parc.č. 6127 v k.ú. Bánov.

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700, 687 54 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, zastoupeným GasNes služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, na stavbu „STL
plynovodní přípojka pro rodinný dům Bánov 96, číslo stavby:
9900110738“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 700,- Kč bez DPH.

ze dne 25. 11. 2021

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Kupní smlouva uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700,
687 54 a Ing. Radislavem Škrabalem, Bánov č. 412, 687 54 na:
• stavební objekty – budovy a venkovní úpravy parc. č. st. 4/2,
parc. č. st. 4/3

Provoz obecního úřadu

• pozemek parc. č. st. 4/2 o výměře 2968 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří

v době vánočních svátků:

• pozemek parc. č. st. 4/3 o výměře 585 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří

pondělí 20. a úterý 21. 12.
otevřeno dle běžné pracovní doby.
Středa 22. 12. otevřeno 7 – 12h.
Od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 zavřeno.
Otevřeno od pondělí 3. 1. 2022.

• pozemek parc. č. 911/2 o výměře 397 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
• vše zapsáno na LV č. 1827 vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro
katastrální území a obec Bánov. Celková kupní cena za všechny
nemovitosti činí 4 901 312,- Kč.

Přejeme Vám všem
krásné a pohodové vánoční svátky.
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Vincentínské lidové misie
ve farnosti Bánov 15. 10. - 24. 10. 2021
„Dobré myšlenky, které nám Bůh dává, jsou jako poklady. Musíme je v sobě pečlivě uchovávat a podle nich
jednat“.

tele byly slouženy mše svaté i pro děti s následným programem,
celodenní adorace ukončená individuálním požehnáním, několik
misijních promluv a přednášek. Při té pondělní o zjevení Panny
Marie na Rue du Bac v Paříži si pamětníci vybavili nezapomenutelné osobní zážitky ze mší svatých konaných v rámci našich farních
poutí na tomto místě. Začátek sobotní křížové cesty byl v kostele,
následně se průvod vydal tradičně na skalu ke Třem křížům.Pro
obnovu manželských slibů byl k večerní mši svaté kostel „svatebně“ vyzdoben, samotný průběh byl velmi důstojný. Nemocné
a imobilní lidi navštěvovaly v jejich domácnostech řádové sestry,
poté jim misionáři vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných. Nechyběla ani účast misionářů při výuce náboženství a setkání s panem starostou obce. Po celý týden každý večer krátce
zněly zvony zvoucí k modlitbě a poděkování za uplynulý den. Při
závěrečné nedělní mši svaté byla naše farnost zasvěcena Panně
Marii, panu faráři byl odevzdán dekret o ukončení misií, byl požehnán misijní kříž 2021, u kterého mohou věřící každý rok na den
ukončení misií získat plnomocné odpustky, stejně jako na den Povýšení sv. Kříže. Polední zvony symbolicky odzvonily ukončení Lidových misií v Bánově. Letošní misijní neděle připadla na 24. 10.
Ten den jsme zvláště prosili za misie a misionáře. Jim patří velké
poděkování za jejich snahu o oživení a prohloubení víry v naší farnosti. Stejně jako díky všem, kteří se jakkoliv obětavě a ochotně
zapojili do zdárného průběhu misií, hlavně neúnavnému strýčkovi
kostelníkovi za jeho obzvlášť náročnou službu v těchto dnech. Za
dary a vstřícnost při přijetí misionářů do svých domovů, modlitby
a štědrost při sbírce na misie. Poděkování patří farníkům za to, že
využili čas, který jim byl nabídnut, aby si mohli dát do pořádku
svůj svátostný život.

Vincenc z Pauly
K letopočtům 1936 a 2007 přibyl na zrestaurovaném misijním kříži u bočního vchodu do kostela rok 2021. Farní kronika dokládá
také Svaté misie od 27. 12. 1903 až do 3. 1. 1904, které do života
farnosti tehdy zasáhly oživujícím způsobem. Podnět pro ty letošní vznikl ještě v době působení P. Jiřího Kupky. Covid znemožnil
jejich uskutečnění, a tak se později organizace ujal P. Jiří Putala.
Pozvání přijal misijní tým Vincentinů: P. Ján Jakubovič – Loštice
(koordinátor Lidových misií), P. Alojz Šeliga-Loštice, P. Pavol
Noga - Banská Bystrica, P. Branko Štefúň -Dobruška, sestry Magdaléna Koscelanská -Hradec Králové, Gabriela Ostrižová-Mendryka a laická misionářka Inka Königová z Trnavy, která se po misijní
službě na Hondurasu připravuje na roční misijní pobyt do Panamy.
V den velké světice sv. Terezie z Avily začaly Lidové misie ve farnosti Bánov (Suché Lozi a Bystřici p. Lopeníkem). Předcházelo
jim také písemné pozvání včetně bohatého podrobného programu
misií doručené do našich domácností. Ten zahrnoval všechny věkové skupiny, neuskutečňoval se jen v prostorách kostela. Hojně
navštívena byla pobožnost za zemřelé na hřbitově, sál základní
školy posloužil k promítání filmu „Chatrč“ a velice zajímavé přednášce o misii na Hondurasu. Mohli jsme porovnat náš životní styl
se způsobem života v této pro nás vzdálené části světa. Uvědomit
si svou vděčnost za to, co máme, i dobrou vůli podělit se s těmi,
kteří tolik štěstí nemají. Ministranti z celé farnosti se sešli na faře,
galerie Sportovní haly byla místem nejen pro mši svatou s udělováním svátosti nemocných, ale také pro společnou snídani se
seniory. Velký prostor byl nabídnut ke svatým zpovědím. V kos-
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Za farnost M. Pavlíčková
Foto: P.Jiří Putala, Anna Králová
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Stolní tenis v Bánově v době Covidu
Stolní tenis, ostatně jako všechny sporty, prožívá
nepříliš snadné období. Od února 2020 až do května
2021 se toho dělo velmi málo. V Bánově se podařilo
v dobách rozvolnění opatření, alespoň trénovat ve
sportovní hale, díky vstřícnému přístupu starosty obce
Bánov. Patřili jsme mezi ty šťastnější pingpongové
kluby, protože některé byly takřka rok a půl neaktivní.
Od října 2021 se už naštěstí rozeběhly soutěže a doufáme, že již nedojde k nějaké další uzávěře.

A příběh našich „žáků“ tím rozhodně nekončí. Dva nejlepší z nich
se v srpnu 2021 účastnili týdenního tréninkového kempu v Hluku
pod vedením věhlasných extraligových hráčů a hráček s mezinárodní účastí, kde rovněž dosáhli skvělých výsledků a výkonnostně se posunuli vpřed. Kluci mají lví podíl na skvělých výsledcích
našich mužských družstev, kde se stali oporami a mnozí soupeři na ně jen zírají s překvapením. Práce s mládeží se nám velmi
osvědčila, i když to byla cesta velmi náročná, zdlouhavá a nejistá.
O to větší radost z toho máme. Bohužel v době Covidu jsme nebyli schopni zajistit tréninky žactva. Pokud se situace zlepší, rádi
bychom s výchovou nové mládežnické generace opět pokračovali.

Oddíl stolního tenisu je součástí Tělocvičné jednoty Sokol Bánov.
V roce 2021 má celkem 19 členů, z toho 16 členů hraje pravidelné
okresní soutěže družstev České asociace stolního tenisu. Okresní soutěže družstev mají pět soutěžních tříd podle výkonnosti
a v každé hraje dvanáct čtyřčlenných družstev. Bánov má tři týmy
Bánov A, B a C. Tým A hraje II. třídu, tým B postoupil a nově
hraje III. třídu a obdobně tým C postoupil z V. třídy a letos hraje
IV. třídu.

Tréninky stolního tenisu nyní probíhají v úterý od 19:00 a v pátek
od 18:00 v tělocvičně ZŠ Bánov a domácí zápasy v sobotu odpoledne tamtéž. Tímto děkujeme vedení a zaměstnancům školy za
umožnění činnosti.
Milan Balouch, předseda oddílu stolního tenisu

Letos se daří především družstvu A, které je zatím průběžně bez
ztráty bodu na prvním místě.
Členové družstva Bánov A jsou Bohuslav Mahdalíček, Petr Sedlák
ml., Pavel Zálešák, Šimon Pomykal a Ivana Píšková. Další naše
výsledky můžete sledovat na webu https://stis.ping-pong.cz
Tři dorostenci Adam Kročil, Libor Matula a Filip Kablásek hrají
pravidelné krajské bodovací soutěže mládeže. Adam je průběžně
na 24. místě, Libor na 43. a Filip na 76. ze 134 účastníků.
Více můžete zjistit na adrese https://zksst.cz/mladez/
Před Covidem jsme v sezóně 2019-20 měli naposled družstvo
žáků v okresní soutěži. Žáci v nedokončené sezóně skončili třetí
v okresní lize ve složení Petr Sedlák, Adam Kročil a Jan Zábojník.
Vzhledem k tomu, že první dvě družstva okresu nemohla či nechtěla reprezentovat okres Uherské Hradiště v krajském finále,
tak naši žáci si na závěr kariéry šli poměřit síly s „velkokluby“
z měst Kroměříž, Zlín a Vsetín. Zde díky jedné prohře o jeden balonek s Kroměříží kluci přišli o třetí místo. Toto vyvrcholení působení v žákovských soutěžích bylo nezapomenutelné.

Pořadí

Družstvo

Počet utkání

Výhry

Remízy

Prohry

Kontu
mace

Skóre

Body

1.

Sokol Bánov A

7

7

0

0

0

97:29

28

2.

Horní Němčí A

8

5

2

1

0

95:49

25

3.

ST AMON Kunovice D

7

6

0

1

0

87:39

25

4.

Újezdec-Těšov C

7

5

1

1

0

87:39

23

5.

Bystřice p. Lop. B

8

5

0

3

0

79:65

23

6.

Orel Ostr.N.Ves C

7

5

0

2

0

91:35

22

7.

Vlčnov C

8

4

0

4

0

87:57

20

8.

Bojkovice B

8

3

2

3

0

82:62

19

9.

Vážany-Ořechov B

7

4

0

2

1

79:47

18

10.

Drslavice-Veletiny C

8

3

1

4

0

88:56

18

11.

Spartak Hluk C

7

2

0

5

0

64:62

13

12.

KST Dolní Němčí E

22

0

0

0

22

0:396

0
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Včelaření

vetřelce strážkyně česna nemilosrdně odmítají a vstupu do úlu
brání. Na česně tak často dochází ke vzájemným soubojům. Včely
dále produkují feromony, které slouží pro označení různých situací
ve včelstvu např. při osiření včelstva, při rojení, při čekání na návrat matky ze snubního proletu, při značení již navštívených květů. Také, když se včela cítí v ohrožení, dokáže pomocí poplašných
feromonů přivolat další včely na pomoc. V případě, když nás včela
píchne, v sekundě přivolá další včely létavky, které na nás začnou
hromadně útočit. Proto je důležité při bodnutí včelou zachovat
klid a nedělat prudké pohyby, jako je máchání rukou nebo útěk.

„Chceš být šťastný jeden den, vypij si. Chceš být
šťastný jeden rok, ožeň se. Chceš být šťastný celý
život, věnuj se včelaření.“
Včelaření je koníček, který si zamilujete a je to láska na celý život. Nejenomže my včelaři máme radost z plných medníků, ale
máme možnost v průběhu roku pozorovat život včel, jejich práci
a jejich komunikaci. Jako v každém jiném společenství i u včel je
důležitá vzájemná komunikace, bez které by souhra ve včelstvu
byla nemyslitelná. Jde o fascinující proces, který je závislý na dorozumívání desítek tisíc jedinců tvořících tzv. superorganismus,
který takto funguje na Zemi po více než 90 milionů let. Včely mezi
sebou komunikují pomocí hormonů, feromonů, vibrací a orientačních tanečků. Jsou tři podstatné činnosti včelstva, které se bez
vzájemné komunikace neobejdou: rozeznávání nepřítele, starání
se o matku a dělba práce uvnitř úlu.

Včelí smysly
Včely dále mezi sebou komunikují smysly jako jsou hmat, čich,
chuť, vnímání teploty, vlhkosti, koncentrace CO2, elektrického a magnetického pole a také vnímáním směru gravitačního
pole Země, což jim například umožňuje udržovat kolmý směr při
stavbě plástů. Také vnímání vibrací je důležité pro dorozumívání včel. Pomocí vibrací spolu komunikují na větší vzdálenost na
plástech. Zajímavé je, že zrak používají včely hlavně k orientaci
mimo úl. Létavky si v paměti udržují obraz okolní krajiny a po naplnění medového váčku dokáží vyhodnotit nejkratší cestu zpět do
úlu. Všechny tyto smysly včely vnímají celým tělem, ale hlavními
sdruženými smyslovými orgány jsou tykadla.

Dorozumívací tanečky
Včela sběratelka (pátračka) po návratu do úlu sděluje ostatním
včelám prostřednictvím osmičkového a kruhového tance naleziště
potravy. Občas se tančící včela zastaví a přitom nabídne přinesenou potravu okolním včelám a tím vzbudí jejich pozornost. Taneček opakuje a opět nabízí ochutnávku. Při kruhovém tanci včela
opisuje kruh a tím sděluje, že potrava se nachází v bezprostřední
blízkosti úlu. Při osmičkovém tanci opisuje tvar, který přibližně
připomíná číslici osm. Při tomto pohybu záleží také na rychlosti.
Čím pomaleji se včela pohybuje, tím větší je vzdálenost zdroje potravy od úlu. Dorozumívacími tanečky dokáží včely přesně určit
směr, vzdálenost a také vydatnost zdroje snůšky.

Závěrem pár řádků o uplynulé včelařské
sezóně.
Celkem jsme v Bánově vyprodukovali 1.525 kg medu, získali
41 kg vosku a vychovali 27 včelích matek. K prvnímu září jsme
zazimovali 129 včelstev na šestnácti stanovištích. Celkově včelařskou sezónu 2021 hodnotíme jako průměrnou. Během roku jsme
se dvakrát sešli na společné brigádě při údržbě pozemku u plynárny a také na dvou schůzkách, kde jsme řešili hlavně zdravotní
situaci našich včelstev a možnosti využití nových metod léčení.

Hormony a feromony

Za všechny bánovské včelaře děkuji vedení obce za její podporu.
Všem přeji krásné prožití svátků vánočních a všechno dobré v novém roce 2022.

U včel převládá komunikace pomocí chemických látek - feromonů. Každý jedinec má směs feromonu mírně odlišnou. Včely jsou
však v neustálém kontaktu a vzájemně se ovlivňují a tím vznikne
jedinečná vůně celého včelstva. Tato vůně pak umožňuje včelám
poznávat, zda příchozí včela do včelstva patří, či ne. Případné

Jan Procházka
Foto Veronika Souralová

Obecní zabíjačka

FOTO: OÚ Bánov
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BIOMATKA aneb běž do řiti s kuskusem
V sobotu, 6.listopadu, proběhla ve školním sále derniéra divadelní hry Biomatka aneb běž do řiti s kuskusem. Jde o zatím nejúspěšnější autorskou hru bánovského divadelního spolku Pod Lampú. A tak nastal čas
se ohlédnout a já tak činím v rozhovoru se spoluautorkou této divadelní hry Magdalenou Vašíčkovou.
Divadelní spolek Pod lampú oficiálně vznikl v září 2016.
Pro svůj divadelní rozjezd nastudoval hru „Hrdličky“. Počet představení této hry bych spočítal na prstech jedné
ruky. Kdo tedy přišel s myšlenkou vytvoření vlastní divadelní hry?
Já myslím, že to byl náš společný nápad s Peťkou. Už když jsme
hledaly první scénář, musely jsme hodně her vyřadit, protože herecké obsazení nám nevyhovovalo. Tak jsme si řekly, že nejlepší
bude napsat něco přesně pro nás a naše herce.
Hra je o mezigeneračním soužití. Proč jste zvolili toto
téma?
My jsme hlavně přemýšlely nad tématem, které by bylo lidem
blízké. Něco, co znají ať už z vlastní zkušenosti nebo z doslechu.
A napadlo nás, že známe spoustu holek z Bánova, které se odstěhovaly do zahraničí a tam si našly partnery a založily rodiny.
Do toho je teď velkým trendem zdravý životní styl, všechno mít
EKO a BIO. A tak jsme si řekly, co kdyby se ta naše Laděnka musela vrátit z ciziny a žít pak se svými rodiči. Jak by takové soužití
vypadalo?
Celá hra je napsána v humorném tónu. Kde jste braly inspiraci?
Kde se dalo. Hlavní autorkou je Peťka, ta to celé sepsala, takže je
to otázka spíš na ni. A myslím, že už na to kdysi odpovídala, že se
inspirovala různě tím, co slyšela a zažila ve svém okolí. Některé
vtipy se zase říkají u nás doma a některé dodali na zkouškách samotní herci.
Jak dlouho jste tuto hru psaly? A konzultovaly jste její osnovu či dějové části s někým znalým z „branže“?
Zhruba 14 dnů. Když jsme společně stvořily osnovu, Peťka pak
doma na rodičovské dovolené tvořila a já dělala kritiku a korekce
její práce. Pokud vím, tak se jednou ptala Páji Šupiny na teorii
divadelní hry, jestli je daný nějaký počet obrazů, které musí divadelní hra mít. Nebyl si moc jistý, ale říkal, že asi ne. Takže psala
podle citu.

Postavy jsou ve hře výrazně vyprofilované. Psaly jste je
„na tělo“ konkrétním členům hereckého ansámblu?
Ano. Tím, že jsme se rozhodly napsat hru vlastní, mohly jsme každému z herců vytvořit roli na míru. A taky jsme to tak udělaly.
Sepsaly jsme si, kdo bude hrát a pak vytvořili role, které jsme pak
zasadily do celkového příběhu. Jediné dvě role, u kterých jsme
váhaly, byly učitelka a porodní asistentka. Jitka jako vystudovaná zdravotní sestra měla být původně porodní asistentka, naopak
Dáša jako vychovatelka měla hrát učitelku. Ale pak jsme si řekly,
nech si holky vyzkouší něco nového.
Mě jako diváka asi nejvíce upoutala postava taty Jožina
v hl. mužské roli a sousedky Milky ve vedlejší ženské roli.
Jak zrovna tito herci naplnili vaše představy?
Eda si postavu Jožina upravil k obrazu svému. Kolikrát jsme po
něm chtěly, aby byl víc naštvaný, ale to on neumí, tak si vlastně
hrál sám sebe. Spousta jeho hlášek ani v původním scénáři není,
kolikrát samy valíme oči, co zase nového vymyslel. A Jana jako
Milka myslím nadchla všechny diváky. Vtipné je, jak nám skoro
v každé obci říkali, že takovou jako ona mají v dědině taky.
Přesvědčivost postav byla významným vkladem do hry.
Jednotliví herci získali po několika reprízách na jistotě na
mě svým hereckým projevem působili velmi profesionálně. Byl to i tvůj pocit?
Určitě. Ono když nemáte pořádně neučený text, tak se špatně
hraje, protože jen „lovíte“ slova. Ale čím častěji jsme hráli, tím
lépe herci text uměli a mohli si víc užít to hraní. Taky je pravda,
že se naučili improvizovat a pomáhat si navzájem. Když někdo
zapomněl repliku, hned si pomohli a scéna proběhla tak že divák
o ničem nevěděl.
Ale vraťme se k dalším rolím. Maruška Švehlíková v roli
stařenky ukázala, že není malých rolí. A její glosy fakt
„sedly“. Také hlavní ženská role Laděny a vedlejší mužské role Františka byly zahrány dle mého skvěle. Jak jsi to
vnímala ty?
Vzhledem k tomu, že Laděnku hraje moje sestra Lída, tak vím že
není žádná eko ani biomatka. Takže ano, zahrála to skvěle. Role
Františka je zajímavější, protože původně byla napsaná pro Mariána a ten je v ní velmi přesvědčivý. Ale myslím, že i Martin, se
kterým se alternovali, si tam našel svoje a zahrál Františka jak nejlíp mohl.
Herecký soubor je spíše ženský. Proto i většinu postav
hrají ženy, ať už šlo o postavu mamky Boženky, kamarádky Věrky, stoické porodní asistentky či mírně afektované
paní učitelky. Právě na těchto postavách byl vidět civilní
projev na straně jedné, ale i významnou hereckou proměnu na straně druhé. Byl to záměr?
Jak už jsem psala výše, většina rolí byla psaná na míru. Tam se
dalo čekat, že budou působit autenticky. A zrovna role porodní
asistentky a učitelky byly vyměněny oproti původnímu záměru
tak, aby holkám tak úplně nesedly. Tím jsme možná daly větší
prostor tomu, aby si s rolí pohrály nebo ji i afektovaně přehrály.
Nedostatek herců v souboru šel tak daleko, že postavu Jamese v závěru hry ztvárnil jinak zvukař souboru Libor Píška. Jak hodnotíš jeho výkon, a to nejen herecký?
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S touto hrou jste vystupovali na Festivalu amatérských
divadelních souborů v Kojetíně. Vím, že i zde jste zaujali,
a to nejen porotu. Jak byla hra a herecké výkony na festivalu oceněny?
Tak hlavně jsme tam byli trochu za exoty. Vlastně úplně mimo
žánr ostatních souborů. Jeden porotce naše dílo označil za „Bánovský sitcom“. Ale hlavní je, že se i tady diváci bavili a našli se
v tom, i když jsme vlastně byli mimo Slovácko v Olomouckém kraji. Dostali jsme tehdy cenu diváků, cenu poroty za „osvobozující
bezprostřednost a živelnost“ a čestné uznání za scénář a režii.
Myslím, že vrcholem bylo filmové ztvárnění Biomatky.
Jak se to vlastně seběhlo, kde a kdy se natáčelo a jakou
máš úsměvnou vzpomínku z natáčení? A kde a kdy budeme moct filmovou podobu hry shlédnout?
Libor je prostě skvělý. Nejen jako James, ale i jako zvukař a vůbec člen divadelního souboru. Týmový hráč, který nezkazí žádnou
legraci a díky tomu, že má zkušenosti i z jiných spolků, tak nám
kolikrát i radí s vedením.

Natočit Biomatku jsme měli v plánu už od začátku, ale původně to
měl být jen běžný záznam divadelního představení. Takže s našimi kulisami, na jevišti a s diváky v sále. Režisér Pavel Göbl nám
s tím slíbil pomoci co se týká techniky. Během koronavirové pauzy
se ale zřejmě trochu nudil a vymyslel pro Českou televizi cyklus
divadelních záznamů Národ sobě a Biomatka měla být pilotním
dílem. Takže jsme nakonec netočili na jevišti, ale v reálném prostředí domku po mé babičce. Samozřejmě pro potřeby natáčení se
vše muselo upravit, abychom se tam s kamerou a světly všichni
vešli. Natáčení trvalo nakonec jen 4 dny v říjnu tohoto roku. Momentálně se záběry stříhají a upravují v postprodukci, světlo světa by tak mohla filmová Biomatka spatřit někdy na přelomu jara
a léta 2022. A veselá historka z natáčení? Nejvíc mi asi utkvěl
v paměti poslední natáčecí den, kdy jsme točili scény venkovní.
I když svítilo sluníčko, tak bylo docela zima, hlavně později odpoledne. Bohužel jsem si taky chtěla zahrát a vzala jsem si šaty, že
budu na svatbě dělat hosta. A pak jsem při opakovaných záběrech
mrzla v šatičkách u prostřeného stolu, zatím co všichni za kamerou měli zimní bundy a čepice na hlavě.

Soubor odehrál skoro pět desítek představení. Kde jste
kromě Bánova vystupovali a kde jste byli nejdále?
Zavítali jsme do dalších 38 obcí v blízkém i vzdáleném okolí.
V Nivnici, Korytné, Hluku a Uherském Brodě jsme hráli Biomatku
dokonce dvakrát. A nejdál jsme byli ve Veverské Bitýšce v rámci
setkání amatérských divadel „Na prknech“. Tady bych jenom ráda
podotkla, že se sláva Biomatky šířila naprosto samovolně bez našeho přičinění. Nikoho jsme neobvolávali, nikomu nic nenabízeli,
a přesto jsme měli víkendy plné hraní v nejrůznějších koutech našeho kraje.
Během svých vystoupení jste mohli poznat různé prostředí a různé publikum. Na které vzpomínáte nejraději?
Na to asi nedovedu odpovědět. Každé publikum reagovalo trochu
jinak. I když jsme někdy měli pocit, že diváci jsou takový vlažní
a moc nereagují, stejně nám po představení tvrdili, jak to bylo
bezva a moc se bavili. Obecně jsme vypozorovali, že pokud hrajeme v sále nebo kulturáku jsou diváci více otevření, vřelí a lépe
nás přijímají. Kdežto když hrajeme v nedivadelním prostředí, třeba v nějaké tělocvičně nebo sportovní hale, je publikum vlažnější
a nedává nám takovou zpětnou vazbu. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak vyprodané Slovácké divadlo, které se směje u naší
Biomatky, je asi top.

Společně s Petrou Vašíčkovou jste autorkami této hry.
Letos 6. listopadu se ukončil její divácký život. Jak Ti hra
Biomatka utkví ve Tvých vzpomínkách?
Já jsem ráda, že se nám letos konečně povedlo dohrát všechna nasmlouvaná představení a že nám epidemiologická situace dovolila
i tu derniéru. Protože věřte nebo ne, za ty tři roky se už i Biomatka
omrzí. Jasně, byla to parádní jízda, neskutečný úspěch, ale je potřeba jít dál, neusnout na vavřínech a neustále jen vzpomínat na
Biomatku. Já si teda teď dám chvilku od divadla pauzu. Ale i tak se
těším na další hru, kterou soubor začne již brzy zkoušet a která by
měla být uvedená v roce 2022.

Pro přímý kontakt s publikem byl výborný nápad s ochutnávkou vdolečků a slivovice před chystanou svatbou v závěru hry. Čí to byl nápad a zažili jste během představeních
v rámci této ochutnávky nějakou úsměvnou příhodu?

Děkuji za rozhovor.

To si upřímně vůbec nepamatuju. Ale konzultovala jsem to s Peťkou a ta říká, že to asi vzniklo až při samotném zkoušení. Těžko
říct, čí nápad to vlastně byl.

Magdaleny Vašíčkové se ptal Stanislav Vranka

A teď něco k technické stránce hry a k organizaci představeních. Kdo vám vyrobil kulisy, udělal kostýmy a kdo
umožnil, že jste mohli cestovat do blízkých i vzdálenějších
míst?
Výrobu kulis a jejich převážení nám zajistil Marek Vystrčil a jeho
firma Nábytek Vystrčil, kterým bychom tímto chtěli moc poděkovat. Co se týká kostýmů, rekvizit a dekorací, tak každý z herců,
myslím, přispěl svou troškou do mlýna. Někdo z domu přinesl
talíře, někdo plenky, jiný obraz, tak aby celá scéna vypadala co
nejreálněji. Velké dík patří hlavně Míše Kočicové, která nám na
začátku se vzhledem scény hodně pomohla.
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Tvořivé odpoledne - 18. 10. 2021
Děkujeme maminkám Petře a Pavle Vystrčilovým a keramičce
Adéle Volné, že přišly s vlastní iniciativou, vymyslely nový kroužek a rozšířily tak nabídku volnočasového vyžití dětí v našem školním klubu. Školní klub ZŠ Bánov má v letošním školním roce 16
kroužků. Je tedy opět z čeho vybírat. A zájem žáků je veliký.
Fota a text: Vlastimil Ondra

Kaše za kilo

Za tento obnos se bude moci stravovat asi 26 dětí po celý školní
rok! Tyto děti díky nám letos nezemřou hlady a navíc budou moci
své dětství prožívat již ne na ulici, ale ve škole, ve společnosti kamarádů. To rozhodně není zanedbatelný dobrý skutek.

Vybrali jsme na jídlo pro děti z Afriky
úžasných 11 100 Kč

Ještě jednou obrovské díky všem, kdo si uvědomili, že mají víc,
než sami potřebují a dokázali se rozdělit. Ať vás tento čin hřeje
u srdce i v nevlídných podzimních dnech.

za organizaci akce děkujeme paní učitelce
Marii Gajdůškové

Marie Gajdůšková, třídní učitelka 5. A
fota: Vlastimil Ondra

Milí žáci, vážení rodiče.
V těchto dnech se naše škola zapojila do projektu „Kaše za kilo“ organizovaného hnutím Mary´s Meals. Každý z žáků nebo zaměstnanců mohl přispět částkou 100 Kč, kterou zajistil stravu dítěti
v místě svého vzdělávání, domů si na oplátku odnesl vzorek kaše.
Výnos sbírky byl naprosto neočekávaný. Dosvědčuje, že žáci i kolegové jsou nesmírně vnímaví a štědří, že se umí rozdělit, nemyslet jen na sebe… Celková částka činí 11 100 Kč. Veliké upřímné
díky! Mezi fotkami najdete i snímek s naším nejštědřejším dárcem. Za pomoc děkuji žákyním z osmičky.
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Hrdinství
Základní škola Josefa Bublíka v Bánově slaví v tomto
školním roce 70 let od zahájení výuky v nové budově
školy. Do názvu školy je vetknuto jméno našeho významného rodáka. Zároveň dnes prožíváme epidemiologicky i ekonomicky velmi nelehké období. O tomto
všem se samozřejmě se svými žáky bavíme. Proto ani
není divu, že jsme se nakonec toto vše rozhodli spojit do
jednoho velkého celoškolního projektu.

V roce 70. výročí školy se vracíme k našim základům a připomínáme si, v čem spočívá obrovské hrdinství Josefa Bublíka, ale také
dalších lidí, kteří o tom možná ani neví, ale děti a mládež je za
hrdiny považují.
Pojem hrdinství, který se řeší během celého podzimu v třídnických hodinách a v hodinách výtvarných, pracovních a jiných výchov, nabývá v mysli žáků reálných podob. A nejen to, pomalu
vzniká z dění ve škole v těchto týdnech i filmový dokument. Zde
na stránkách Bánovského zpravodaje exkluzivně přinášíme několik fotografií, abyste se měli, milí čtenáři, na co těšit.
Vlastimil Ondra

1A - Seskok parašutisty Josefa Bublíka.

2A - Cesta k poznání osobnosti Josefa Bublíka.

3A - Letecká bitva nad Bílými Karpaty 29. 8. 1944.

4A - Sonda do duše hrdiny, který pomohl zachránit život druhého člověka.

6B - Hrdina už roste mezi nimi. Zkuste ho najít.

8A - I tady nebudou plakáty chybět.

9A - Rozhodli se o hrdinství jen nežvanit a uklidili kus přírody kolem Bánova.
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Povídkové příběhy žáků ZŠ Bánov
Pod stromeček zcela jistě patří pěkná knížka nebo alespoň dobrá povídka. Z bánovské školy Vám jako malý
vánoční dárek posíláme tři povídky, které nás vrací do
podzimu a cestování.
Všichni sedmáci měli zadaný stejný začátek příběhu a jak jej dokončí, bylo jen na nich. Kluci, jejichž práce jsou připojeny, si poradili
skvěle. A vlastně všichni sedmáci. Věříme, že při hrníčku voňavého čaje Vám naše minipovídky udělají radost. Za děti, učitele
i zaměstnance školy přejeme pěkné počtení a pokojný vánoční čas.
Mgr. Hana Boráková
Stojím na brodském nádraží. Je krásný podzimní den, navzdory vysokému datu sluníčko příjemně hřeje. Nastupuji do vlaku směr Praha. Sedám si do prázdného kupé k oknu, rád se dívám z okna na
ubíhající krajinu, taky na lidi, co se míhají za okny jako mravenci.
Zvuk jedoucího vlaku je monotónní, sluníčko se opírá do okna a mně
se pomalu klíží víčka …
Ale do kupéčka se přivalí rodinka s dvěma malými dětmi. Protočím
panenky a v duchu si řeknu:,,To bude cesta.” Podívám se do batohu, jestli jsem si doma nezapomněl sluchátka k telefonu, to bude asi
moje záchrana. Děti jsou velmi hlasité a maminka hodně nervózní.
V duchu odhaduji, jestli pojedou až do Prahy nebo vystoupí někde po
cestě. K mému zhrození tatínek dovlekl do kupéčka dva velké kufry,
takže mi bylo jasné, že nebudou vystupovat na nejbližší zastávce.
Vytáhl jsem sluchátka a pustil si písničky. Chvilku jsem pozoroval
děti, jak vytáčí maminku a pousmál jsem se, když tatínek vytáhl mobil a začal hrát hry, aniž by děti vůbec vnímal. Zaposlouchal jsem se
do písniček a pozoroval krajinu. Přijeli jsme na nádraží do Přerova.
Z okna jsem pozoroval cestující, kteří pobíhali po nádraží se zavazadly mezi přiopilými bezdomovci a podivnými postavičkami. Byl jsem
rád, že sedím a nemusím přestupovat. Vlak se pomalu začal rozjíždět, po pár minutách jsem zahlédl, že obě děti usnuly. Tak a konečně byl klid. V tom se ve dveřích objevil průvodčí, nervózní maminka
nemohla najít jízdenky, takže se obě děti vzbudily a bylo po klidu.
Podíval jsem se na tatínka a ten byl pořád v klidu. To mě docela
pobavilo. V ten moment mi došlo, že už nemá smysl spát. Tak jsem
našel v telefonu hru a děti si sedly vedle mě a začali jsme hrát. U hry
jsem si s dětmi povídal. Nervní maminka se uklidnila a cesta utekla
hodně rychle, protože než jsme ve hře došli do cíle, ve vlaku hlásili
Praha-hlavní nádraží. Rychle jsme sbalili věci a šli jsme ke dveřím.
Maminka mi děkovala, že jsem její děti zabavil. Rozloučili jsme se
a šli jsme každý svou cestou.

Pak otevřu oči a vidím, že kupé je z poloviny obsazeno novými cestujícími. Postarší pán oblečený ve svém svrchníku, pilný student,
který studuje svá skripta, mladá maminka s povykující modrookou
blonďatou holčičkou. Vstoupil jsem do chodbičky, abych zjistil, kde
jsem: JIHLAVA, hlásila informační tabule. Do Prahy mi zbývala tak
hodina a půl cesty. Měl jsem tedy dost času se věnovat svým oblíbeným hrám na mobilním telefonu. Vrátil jsem se proto zpět do
kupé a sáhl do svého příručního zavazadla – a telefon nikde. Zhluboka jsem se nadechl a znovu prohledal všechny kapsy mého batohu
i mé bundy. Pátrání však nepřineslo žádný výsledek – mobil jsem
prostě neměl! Zaměřil jsem svou pozornost na své spolucestující:
mohl mi telefon vzít ten postarší pán? Nebo snad ten pilný vysokoškolák? A co ta maminka? Anebo její dcerka? Nikdo z nich mi jako
zloděj nepřipadal. Bez svého mobilu jsem vlak ale opustit nechtěl.
Dodal jsem si kuráž a polohlasem jsem se zeptal: „Prosím, neviděl
jste někdo můj mobilní telefon?“ „Já určitě ne,“ ozval se pán, „dávám přednost knížkám.“ Student odpověděl potřesením jeho mobilu
v ruce. „Kdepak já, mladíku, mám co dělat s touhle aktivní holčičkou,“ odpověděla mi maminka. „Co dál?“ tázal jsem se v duchu sám
sebe, když vtom se ozval tlumený, ale známý tón příchozí zprávy.
Současně s maminkou jsme se podívali na batůžek její dcerky. Vyšlo
najevo, že můj mobil dítě neúmyslně přibalilo ke svým hračkám. Záhada byla vyřešena!
Daniel Machalík, 7. roč.
Stojím na brodském nádraží. Je krásný podzimní den, navzdory vysokému datu sluníčko příjemně hřeje. Nastupuji do vlaku směr Praha. Sedám si do prázdného kupé k oknu, rád se dívám z okna na
ubíhající krajinu, taky na lidi, co se míhají za okny jako mravenci.
Zvuk jedoucího vlaku je monotónní, sluníčko se opírá do okna a mně
se pomalu klíží víčka …
Z lehkého podřimování mě probudila vůně linoucí se z mého příručního batůžku. V břiše se mně ozvalo zakručení. „Páni, nejlepší zážitek z mojí cesty a já na něj málem zapomněl,“ pomyslel jsem si.
S obřadnou důležitostí jsem vytáhl svačinový ubrousek, který jsem
si rozprostřel na klín a svačinovou krabičku, kterou jsem položil na
stolek přiléhající k oknu vlaku. Příprava svačiny na výlet vlakem je
jednou z nejdůležitějších věcí. Proto jsem jí dnes brzy ráno spolu
s mámou věnoval tak důkladnou péči: na dva krajíce čerstvě upečeného chleba jsem položil dokřupava smažené kuřecí řízky, k tomu
jsem si pečlivě nakrájel dvě nakládané domácí okurky a nabral si
dostatečné množství dijonské hořčice. Volné místo ve svačinové
krabičce zabrala nadýchaná bublanina. Všechny tyhle dobroty čekaly, až se do nich pustím. Pomalu jsem si vychutnával svoji domácí svačinku, když vtom vlak z neznámých důvodů prudce zabrzdil. Všechny dobroty rozmístěné na mém klíně se rázem válely po
podlaze kupé vlaku. Nevěřil jsem vlastním očím. Se značnou nevolí
jsem všechny zbytky svého občerstvení posbíral. Moje oblíbené jídlo
skončilo v koši vršovického nádrží. A já skončil u bagetového automatu, což byla přesně ta situace, které jsem se chtěl už od prvopočátku vyhnout.

Vladimír Bachůrek, 7. roč.

Rozhledna
Králov
opravena a opět
otevřena!
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Stojím na brodském nádraží. Je krásný podzimní den, navzdory vysokému datu sluníčko příjemně hřeje. Nastupuji do vlaku směr Praha. Sedám si do prázdného kupé k oknu, rád se dívám z okna na
ubíhající krajinu, taky na lidi, co se míhají za okny jako mravenci.
Zvuk jedoucího vlaku je monotónní, sluníčko se opírá do okna a mně
se pomalu klíží víčka …

Jakub Machalík, 7. roč.
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Mezinárodní projekty
Erasmus+ online
Naše škola se již několik let úspěšně zapojuje do evropských projektů. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu,
vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Cílem a úkolem škol je veškeré výstupy projektů následně šířit i mimo zapojené
školy. Součástí programu jsou i krátkodobé výměnné
pobyty nebo dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách.
Naše škola se již několik let úspěšně zapojuje do evropských projektů. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném
tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Cílem a úkolem
škol je veškeré výstupy projektů následně šířit i mimo zapojené
školy. Součástí programu jsou i krátkodobé výměnné pobyty nebo
dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách.
Projekt s názvem „Walking the talk“, který je koordinovaný
naší řeckou partnerskou školou, má za cíl vytvořit sborník s množstvím vyučovacích hodin, které jsou zaměřeny na outdoorové vyučování s využitím tradičních a objevitelsko-zážitkových metod.
Díky tomuto projektu mohlo 6 našich žáků na podzim 2019 vycestovat do Řecka. Dále bylo v plánu setkání v Itálii, u nás v Bánově
a v tureckém Istanbulu. Bohužel, naše plány přerušila pandemie
koronaviru. Byli jsme nuceni přesunout veškeré aktivity do online
prostředí, projekt prodloužit o 1 školní rok a mezinárodní setkání přesunout na neurčito. Vzhledem k tomu, že letošní školní rok
nám tento projekt končí, musíme doufat, že se nám podaří uskutečnit již několikrát přesunutá setkání v Bánově na jaro a během
května vycestovat do Turecka.

U novějšího projektu nesoucí dlouhý název „The Importance of
water in cultural, historical and social aspects in people´s
life“ je hlavním cílem analyzovat význam vody v našich odlišných kulturách, historii, zvycích, tradicích a literatuře. Díky plánovaným projektovým aktivitám se žáci dozví více o historii naší
oblasti, objeví pověsti, pohádky, písně a tradice spojené s tématem vody a věříme, že se díky těmto aktivitám stanou citlivějšími
k okolní kráse. Zároveň si rozšíří i znalosti v oblasti historie, literatury nejenom naší, ale i našich partnerů. Hlavním komunikačním
jazykem je v i v tomto projektu anglický jazyk, kterým se musí
naši žáci dorozumívat se svými vrstevníky z partnerských škol
z Polska, Itálie, Řecka a Litvy. I tento projekt byl poznamenán
pandemií koronaviru. Od počátku září 2020, kdy tento projekt
odstartoval, jsme všechny aktivity museli přesunout do virtuálního světa. Jestli se situace zlepší, měli bychom na přelomu ledna
a února vycestovat s 5 našimi žáky do Polska a začátkem května
do Litvy. Proto nám, prosím, držte palce, ať se nám naše cestovatelské plány vyplní.
Mgr. Petra Kočendová
koordinátorka mezinárodních projektů Erasmus+
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Poslední letošní
Malovaný kraj
V listopadovo-prosincovém čísle tohoto národopisného
a vlastivědného dvouměsíčníku slováckého regionu se
mj. vzpomíná na dřívější roráty v Huštěnovicích.
Jsou zde ale bohužel i nekrology primáše Olšavy Lubomíra Málka
z Uherského Brodu či malíře a grafika Karla Beneše, rodáka z Vlčnova. V rámci seriálu o výrobcích krojů na jihovýchodní Moravě
přišla řada na Annu Řezáčovou z Ostrožské Nové Vsi. Dozvíte se,
že poblíž motorestu Rasová, u silnice mezi Bystřicí pod Lopeníkem
a Starým Hrozenkovem, byl opraven pomník zbudovaný na paměť vojáků československé armády, kteří tragicky zahynuli v roce
1957. Nechybí ovšem ani medailon řezbáře Miroslava Srostlíka
Moravského ze Stříbrnic a anotace nedávno vydané knihy uherskobrodské autorky Aleny Bartošíkové s názvem Z listů památníku. Za zmínku jistě stojí rovněž informace, že v rámci rubriky
Zrcadlo místního a regionálního tisku je zmíněna též část obsahu třetího letošního vydání Bánovského zpravodaje. Závěrečnou
stranu obálky aktuálního Malovaného kraje vyplňuje foto kaple
Svatého Ducha v Podolí.
O dalších článcích z oblasti celého Slovácka si přečtete např. na
webových stránkách www.malovanykraj.cz.
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Advent a Vánoce 2021

v kostele sv. Martina v Bánově
Program letošního Adventu a Vánoc v našem kostele bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.
V tuto chvíli je naplánován takto.
•

Adventní věnce si můžete přinést k požehnání do kostela
sv. Martina na bohoslužbu o I. Neděli adventní 28. 11. 2021
v 10:30 hod.

•

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v sobotu
18. 12. 2021 odpoledne.

•

Betlém ze slámy bude u fary otevřen pro veřejnost od
25. 12. 2021 do 2. 1. 2022 denně od 8:00 do 20:00 hod.
Na Štědrý den 24. 12. bude otevřen po bohoslužbě od cca
15:30 hod.

•

Kostel sv. Martina bude otevřen k návštěvě Betléma 25.
a 26. 12. 2021 v době 14:30 – 16:00 hod. Předsíň kostela
sv. Martina je otevřena denně od 8:00 do 18:00 hod.

•

Vánoční koncert Bánovských souborů je naplánován na sobotu
25. prosince 2021 v 17:00 hod.

•

Na Živý Betlém jste zváni v neděli 26. prosince 2021
odpoledne do Suché Loze.

•

Vánoční koncert PS Dvořák z Uherského Brodu je naplánován
na čtvrtek 30. 12. 2021 v 15:00 hod. v kostele sv. Martina
v Bánově. Vstupné dobrovolné.

•

Tříkrálová sbírka bude v naší obci v sobotu 8. ledna 2022
dopoledne.

Při bohoslužbách v kostele platí povinnost nosit respirátor, jsou-li
přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru. Výjimku
mají členové jedné domácnosti a osoby při provádění autorského
díla (např. kazatel, lektor, sbor…).
Radostné prožití svátků Ježíšova narození a vše dobré v Novém
roce 2022 přeje
P. Jiří Putala, farář

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina Bánově
14:30

Vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi a seniory.
Po bohoslužbě otevření Betléma ze slámy u fary.
Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček.

22:30

„Půlnoční mše sv.“

Sobota 25. 12. 2021
Boží Hod vánoční

10:30

Bohoslužba ze Slavnosti Narození Páně

Neděle 27. 12. 2021
Svátek sv. Rodiny

10:30

Bohoslužba ze svátku sv. Rodiny s možností obnovy manželských
slibů

Pátek 31. 12. 2021
Silvestr

17:30

Bohoslužba na závěr občanského roku

Sobota 1. 1. 2022
Nový rok

18:00

Bohoslužba ze svátku Matky Boží P. Marie

Pátek 24. 12. 2021
Štědrý den
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Závěr k době „od Serényi k Serényi“
… aneb doplnění vyšlých textů a oprava chyb.
BZ 2/2017 – Uherští majitelé …
Str. 7: Doplnění textu – V roce 1637 je Barbora Apponyi uváděna
jako paní na Kalrutě (nejspíše míněn hrad Korlátka u obce Cerová
v Malých Karpatech na Slovensku), Prostěranech (nejspíše míněna obec Preseľany nedaleko Oponic na Slovensku) a Bánově.
BZ 1/2018 – n-láníci …
Str. 8: Doplnění textu – Ač v samotném lánovém rejstříku je uvedené datum 3. července 1677, správné datum je 1671. Asi se písař
zamyslel a upsal se. Protože v hradišťském kraji probíhala lánová
vizitace v období 1669 až 1671. A bánovské panství bylo mezi posledními vizitovanými. Komisi tvořilo 8 členů zemského sněmu.
A to 2 komisaři prelátského (církevního) stavu. Konkrétně Bartoloměj, opat velehradský a Matouš, probošt z (kláštera) Nové Říše.
2 komisaři z panského stavu - Arnošt Wolmar ze Schaumburku
a Rudolf Skrbenský z Hříště. 2 komisaři rytířského stavu - J. Wilczikowský a Vilém Karel Woderborn z Dundy a v neposlední řadě
2 komisaři měšťanského stavu - Jan Fridrich Muška a Ludvík August Riesenfelder. A také jejich zázemí tvořené „početným pomocným personálem, takže celá komise čítala kolem 40 až 50 lidí
s příslušným počtem koní a kočárů“. Pokud byla onoho července
komise ubytována v Bánově, tak nejspíše obsadila pokoje domu
hejtmana Hladkého, panské hospody či prostory Dvora. (Matějek, František: Lánové rejstříky hradišťského kraje z let 16691671. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1984, s. 24-25)
Ve všech následujících článcích, pokud je zde uveden lánový rejstřík s rokem 1677, opravit si na rok 1671.
BZ 1/2019 – Nepokojná léta …
Str. 12: Obrázek od Hanse Ulricha Francka s názvem Válčiště
(lept, 1643)
Str. 12: Doplnění textu – Podle lánového rejstříku došlo mezi roky
1656 a 1671 k opuštění 5 stavení. Poluláník „Jan Czéchist (roku)
1660 : zemřel“ a poluláník „Mikulass Machu (roku) 1665 vyhořel
a zemřel“. V komínovém seznamu z roku 1667 (se k místu dnešních domů č. 26 až 224) uvádí pusté místo, jehož bývalým majitelem byl „Johan Machowich“. Nejspíš se jednalo o pozdější „pusté
místo polulání Machovské“ uváděné v urbáři z 28. září 1674.
Dále se jedná o čtvrtlánový dům jehož majitelem byl „Jan Wenczelik (který roku) 1664 : vyhořel od Tatarů (Turků) ...“. Podle
komínového seznamu z roku 1667 byl dům čtvrtláníka „Johanna
Wenzlika“ opuštěný. Z urbáře k 28. září 1674 platil z poluláního
místa (nacházejícího se v místě nynějšího domu č. 223 až 129)
„Jan Wenclik“ daně. Jako poznámku můžeme uvést, že k 28.
prosinci 1637 je uváděný jeho 70 letý předek „Matiej Weczla
w Letech bliž 70“. Dalším opuštěným čtvrtláníkem byl „Mikulass
Rohanek (opuštěný roku) 1670 : … “.
Posledním je hošták bez polí „Jan Rýshawých od Tatarů odvlečený“.
Str. 13: Oprava chyby v mapce: Polulání dům v Hoštákoch č. 52
až 53 byl pustý (správně má být vyznačený bíle). Ve stejné řadě
předposlední dům hoštáční označený písmenem „h“ byl osídlený
(správně má být vyznačený šedě). Vedle něj, poslední dům hoštáční označený písmenem „-h-“ byl pustý (vyznačený bíle).
Str. 13: Nevíme, jak útok z 14. července 1683 konkrétně postihl
Bánov, protože záznamy zemřelých od onoho data v matrice zeBánovský zpravodaj | 4/2021
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mřelých chybí. První záznamy jsou až ke konci roku 1683, kdy se
dozvídáme, že na Štědrý den, 24. prosince 1683, v 18 týdnech
věku zemřel „Jan infans (nejspíše výše zmíněného) Jana Wenczlika z banowa“ a následujícího dne 25. prosince 1683 byl pochovaný „u Swateho Jana w mestie“ (míněn kostel Mistra Jana Husa
v Uherském Brodě). Do května 1684 následují ještě 4 pohřby Bánovjanů v Uherském Brodě. Pohřby, „pochowani w banowe“,
pokračují až zářím 1684. Jedním z vysvětlení může být varianta,
že hřbitov v Bánově mohl být zaplněn. A tak se pochovávalo na
nejbližším „prázdnějším“ hřbitově.
Str. 13: Datum „10. Xbris 1687“ má být správně přeloženo jako
„10. prosince 1687“. Podzimní „číslované“ měsíce jsou: „7bris“ =
„VIIbris“ = září, „8bris“ = „VIIIbris“ = říjen, „9bris“ = „IXbris“ =
listopad a „10bris“ = „Xbris“ = prosinec.
BZ 2/2019 – Panský dvůr …
Str. 12: V uherskobrodské matrice se k 28. březnu 1663 zmiňuje
bánovský křestní kmotr „Ondrzeg Dvorssky“. Možná jeho příbuznou byla „Alzbeta Dworskeho/Dworska“, která je k 26. a 30. listopadu 1664 tamtéž uváděna jako křestní kmotra.
Str. 12: Dalším z panských úředníků byl „šafář“, což byl správce
dvorce - Dvora. V matrice narozených je k 13. říjnu 1682 je jako
křestní kmotra zmiňována paní „Dora Ssaffarska Z Banowa“.
A 17. února 1697 se jako křestní kmotra uvádí „Susanna Ssafarzka
… Banouio“.
Možná byl ve službách Dvora také panský „dráb“. Možná toto
postavení měl ve svém příjmení zahrnuté tatík, jemuž a jeho
manželce, jmény „Paulus Drab et Catharina … Banouis“ se 19.
června narodila a 21. června 1696 byla pokřtěna dcera „Anna“.
K 22. dubnu a 11. listopadu 1691 a 20. říjnu 1697 se (nejspíše jeho
manželka) uvádí „Catharina Drabka … ex Banow“ jako křestní
kmotra.
Str. 13: Doplnění textu k vdově Dorothei Labutové – Dorothea ovdověla 8. dubna 1684, kdy zemřel její 40 letý manžel „Jan Labúda
z banowa“. Následujícího dne 9. dubna byl pochovaný nikoliv, jak
bychom čekali, v Bánově na hřbitově, ale „Przi zborze w Mieste
Brode Uherském“. Je jím míněn hřbitov u budovy bývalého Sboru
Jednoty bratrské, který se nacházel v místě areálu dnešního Gymnázia J. A. Komenského. Po jeho zrušení se v něm začalo opět
pochovávat až v roce 1683, po kuruckém nájezdu. Jedním z vysvětlení může být varianta, že hřbitov v Bánově mohl být zaplněn.
Proto se pochovávalo na nejbližším „prázdnějším“ hřbitově. I když
se vdova Dorothea vdala na statek Vasilsko, v Bánově ji zůstali
známí, se kterými udržovala kontakt. Dokládá nám to matrika,
v níž se „Dorothea Labutka ex Wasilsko“ uvádí v Bánově jako křestní kmotra ještě k 26. prosinci 1703.
Str. 13: Vaření piva … – V bánovských účtech k přestavbě Dvoru
z roku 1690 máme zmínku o pivovaru - „Malzstok im Brauhaus“.
Při stavbě kostela, v roce 1697, dostávali mistři kromě výdělku
i pivo. Budeme-li předpokládat, že příjmení nositelů mohlo značit také jejich zaměstnání, můžeme k profesi pivovarského sládka
přiřadit tuto informaci: 9. května 1694 zemřela a zároveň ten den
byla pochovaná 4 letá Bánovjanka, dcera „filia Anna Nicolai Sladek“.
BZ 3/2019 – Nebyli pouze zemědělci …
Str. 15: Bánovský šenkýř – O Martinovi Hrdinovi se dozvídáme
v uherskobrodské matrice, kdy se mu při tureckých nájezdech
v Uherském Brodě, konkrétně 4. března 1665 narodila dcera „Ka-

13. února byl pochovaný ve svých 60 letech. A 24. ledna 1700
měl svatbu „Georgig Negezchlebů filius cum Margaretha filia Stanislai Rector“. A závěrem uveďme, že 5. prosince 1705 zemřela
a 16. prosince byla v Bánově pochována manželka Stanislava Limanovského, 50 letá „Judita Rectorka“. A o měsíc později, 3. ledna 1706 zemřel a 24. ledna byl zde pochovaný samotný už 90 letý
„Stanislauy rector“ což je správný přepis dříve chybně uvedeného
jména „Jan Slany rector“.

tarzina“, která byla následujícího dne 6. března pokřtěna. Jakojejí rodiče jsou uváděni „Martin hrdina et dorotea z banowa“.
A jeho další dcera „Anna hrdinowa“ měla 29. května 1684 v Bánově svatbu s mužem jména „Mikulass ryssaffka“.
Nejspíše jeho synovi téhož jména 2. května 1682 zemřela a následujícího dne 3. května byla pochována 2 letá „Catharina Dcerečka
Martina ssenkera“. A možná do rodiny patřila i „Anna Ssynkyrzikowa“, která si v Bánově dne 9./11. února 1685 brala za manžela
„Jana Bartku z niwnicze“.

Jako poznámku uveďme matriční zápis, v němž se uvádí, že 14.
dubna 1682 zemřela a následujícího dne 15. dubna byla „na kercho Baˀno“ pochována, ve svých 2 letech („Medium 2 Annum“)
jmenovaná „Catharina dcerečka R: Banov“. Ono „R:“ může znamenat třeba zkratku pro rektora.

Str. 15: Panská palírna – Určitě bylo v „panské palírni“ co pálit.
Zajímavý důkaz máme z obchodního skladu Ungeltu v Praze z roku
1597, jak jsou zmiňované v „Registrech ungeltních ...“. Švestky, ať už sušené nebo vařené (jako povidla), byly z „kraje hradišťského na Moravě, z kraje dalekého jenž již na Uhry přiléhá“,
kde je jmenovitě uváděný také Bánov, dovážené v lednu, únoru.
V březnu pocházelo z Bánova 24 centů (1 cent / centýř = 61,68 kg)
z celkového uváděného množství 297 centů. V dubnu „z moravského Bánova nějaký Slovák svezl švestky jako předešle“. Navíc,
„… jich z těch moravských a slováckých končin svezli ten měsíc
400 centéřů! Nejvíc z Bánova.“. Bánov je dále v Registrech uváděný až koncem roku.

BZ 1/2020 – Kostel sv. Martina …
Str. 19: Chybně je uvedený rok „1668“. Správně se jedná o rok
„1683“.
BZ 2/2020 – „Černá kronika“ …
Str. 19: „Tragická úmrtí“ – 18. října 1690 zemřel a 20. října byl
v Bánově pochovaný „Nicolag Bobcziku frater ex Banow“, který
ve svých 90 letech, ovšem nevíme za jakých okolností, „Mortuus
in Siluis“, česky „zemřel v lese“.

Budeme-li předpokládat, že příjmení mohlo značit také zaměstnání jmenovaného, dozvíme se z matriky, že se 24. května 1685
narodila a 26. května byla pokřtěna malá Anna, jejíž rodiči byli
„Mikula Kupecz a Anna z banova“.

BZ 3/2020 – Mlynáři, pastýři a řezníci …
Str. 18: Mlynář se do latiny překládá jako „molitor“.
Str. 19: O „Matyasi Massarsovi“, který byl pochovaný „w banowe“, navíc víme, že před svou smrtí „Przigal Welebnú Swatost
/ Posledni Pomazani také“.

Str. 15: Rektoři – K 5. září 1663 je v uherskobrodské matrice uváděna jako křestní kmotra „Zuzana Rektorka Banovska“. A k 10.
lednu 1664 je v ní uváděný křestní kmotr „Tomass Kratochwila
toho czasu Rektor Banowsky“. O necelých 30 roků později, 28.
ledna 1691 měla svatbu dcera „Catharina filia Thomas Kratochvila
ex Banow“, která si v Bánově v kostele brala syna „Paulus filig
Thomas Thoman ex Ssumicz“. 11. ledna 1693 měla svatbu dcera
„Dorothea filia Thomas Rector ex Banow“. 2. února 1703 měla
svatbu i jeho manželka, vdova „… Catharina Widua Def: Thomas Kratochwila ex Banow“. Nevíme přesně, kdy bývalý rektor
Kratochvíla zemřel, s určitostí pouze víme, že 14. února 1697, kdy
zemřela v Bystřici jeho 36 letá dcera „Dorothea filia Thomas Defund: Rectoiy“, byl už mrtvý.

BZ 4/2020 – Daně …
Str. 15: Výdělky – V opisu urbáře uherskobrodského panství z roku
1615, konkrétně pro obec Suchou Loz, jsou uvedené následující
informace: „Při tejž dědině (míněna ona Suchá Loz) jsou vápenice, může se v nich vápno ku potřebě panské páliti.“ Možná, že
i odsud se po 80 letech použilo vápno na stavbu bánovského kostela. A pro zajímavost uveďme z urbáře další informace, které mohou popisovat i okolí Bánova - „Při tejž vsi hory, brodskému pánu
náležející, na nichž časem i velká zvěř bejvává. Jsou jinší hory
svobodné, v nichž se může dříví roubati, voziti, zvěř honiti, bez
překážky. V těch horách jest potok, v němž se pstruzi k potřebě
pána lapati mohou.“.

Po Františkovi se rodičům jmény „Stanislaw Rector Ux. Judita“ 12. listopadu 1688 se narodil a 14. listopadu byl pokřtěný
syn „Nicolaus“. 21. října 1690 se narodil a 23. října byl pokřtěný
syn „Joannes“, jehož rodiči byli „Stanislaus Rector Ux. Judita“.
A přeskočíme ke svatbám - 18. ledna 1693 měli svatbu „Constantin Klon ex Brasslaw cum Marianna filia Stanislai Ludimagistri
tane temporis Banouicensi“, česky „… toho času školní učitel“.
20. ledna 1697 měl svatbu syn „Simon filig Stanislas Rectori Banouio cum Anna filia Joanni Czabaik Banouis“. Tento „Simon Limanowsky LudiRector“ zemřel 12. února 1734 a následující den

Velikost usedlíka
Poluláník
Čtvrtláník
Hošták

BZ 1/2021 – Za humny …
Str. 24: Doplnění text a tabulek prvnímu odstavci – Roční „činžovní platby“ a „panské poplatky“ majitelů pozemků byly určeny
podle velikosti lánu. Lán tehdy nebyl brán jako přesná plošná jednotka, ale hlavně jako početní jednotka. Velikost poplatků uvedených v urbářích, ukazují následující 3 tabulky.

Roční platby činžovní placené usedlíkem 2 x do roka podle velikosti jeho pole
Placené o sv. Jiří (24. duben)
Placené o sv. Václavu (28. září)
Urbář
zlatý
krejcar
denár
zlatý
krejcar
denár
28. září 1674

1

-

-

1

-

-

18. listopad 1686
28. září 1674
18. listopad 1686
28. září 1674

-

52
30
26
15

2
1
-

-

52
30
26
15

2
1
-

18. listopad 1686

-

15

-

-

15

-
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Další roční panské poplatky placené usedlíkem buď v naturáliích nebo v penězích podle velikosti jeho pole
kusy

krejcar

denár

kusy

krejcar

denár

oves
měřice

28. září 1674

5

25

-

22

5

-

1

18. listopad 1686
28. září 1674
18. listopad 1686
28. září 1674

5
2½
2
1

25
12½
12
5

2
-

22
11
11
4

5
2½
2
1

2
-

1
1
1
2/4

18. listopad 1686

1

5

-

4

1

-

½

Velikost usedlíka
Poluláník
Čtvrtláník
Hošták

Urbář

Urbář

slepice

vejce

Celkové roční platby usedlíka i celého městečka (zahrnují platby činžovní a další panské poplatky)
Platba usedlíka
Celková platba za městečko
Počet
Velikost usedlíka
usedlíků
zlatý
krejcar
denár
zlatý
krejcar
denár

28. září 1674

18. listopad 1686

30. duben 1688
(bez vejcí)

Poluláník

2

30

-

Čtvrtláník

1

15

-

Hošták

-

36

-

Poluláník

2

15

-

Čtvrtláník

1

7

2

Hošták

-

36

-

Poluláník

2

15

-

Čtvrtláník

1

7¾

-

Hošták

-

33¾

-

68

92

51

-

70

-

-

-

70

91

7

-

Zleva: Ing. Rostislav Švehlík (+2011), P. František Borák (+1975) a Václav Borák (+2005) v roce 1971.
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Str. 24: Barokní člověk nebral čas tak vážně, jako my dnes. Ondřej Buják, zemřel podle zápisu v matrice, ve svých 28 letech. Což
by odpovídalo narození v roce 1661. Ve skutečnosti se narodil až o
2 roky později, v roce 1663.

BZ 2/2021 – Bánov na mapách …
Str. 14: … – Paradoxně žádný dojem neudělala „vřivá voda“ (zakreslená ve Fabriciově mapě) na rodáka našeho kraje a autora druhé mapy Moravy - Jana Amose Komenského.

Str. 24: Tragické události způsobené povětrnostními podmínkami jsou zmiňované i o století dříve: „Roku 1585 přiznával (tehdejší majitel bánovského panství) Arkleb z Kunovic, že se stala
povětřím škoda jeho 103 poddaným v Bánově a 42 v Bystřici.“.
(Borák, František: Vývoj půdorysu Bánova a jeho plužiny. Slovácko – Národopisný sborník pro moravskoslovenské pomezí 7,
1965, s. 114.) Bartoškova kronika uvádí k dubnu roku 1581 „7. dne
noci následující, po třetí hodině (po 21:30 hod) stalo se z Božího
dopuštění hřímání, blýskání a hromobití veliké ... Tý chvíle a tý
hodiny, ..., zapálil hrom v Bánově a vyhořely 4 domy.“. K 29.
březnu 1579 se uvádí, že „V neděli, jenž slove Letare, tak asi dvě
hodiny před večerem (v 16:15 hod) byl příval po dvakrát a hřímání
a hromobití, ..., toliko v Králově od Bánova na kraji od země k
vrchu dub odřel, a když k haluzi přišlo, tak jej skrútil, až se na dvě
roztrhl.“. K roku 1561 také uvádí „V sobotu před památkú Mistra
Jana z Husince, před samým večerem strhlo se povětří, příval veliký i krúpy, ze zdí veliký kus strhlo překrytí a pobořilo v Bánově
chalupy ...“.

Str. 14: … – Možné vysvětlení, proč Komenský ve svém dopise
uvádí Bánov: O 22 let později, na podzim roku 1649, seděl výše
zmíněný 66 letý švédský kancléř Axel Gustafsson Oxenstierna za
svým kancléřským stolem. Ač byl kancléřem vítězné velmoci, byl
smutný, protože mu tohoto roku, konkrétně 23. června, umřela
jeho 69 letá manželka Anna Åkesdotter Bååt. Navíc byl rozmrzelý
z lítostivých dopisů 57 letého emigranta biskupa Jana Amose Komenského, který se nechtěl smířit s vítězstvím Habsburků v českých zemích. A tuto rozmrzelost dal Komenskému najevo.
Komenský, toho času v emigraci v polském Lešně, hned začal psát
1. listopadu 1649 omluvný dopis, v němž mimo jiné chválí manželskou lásku. Pokud si ho kancléř přečetl, nebo mu byl přečten,
slyšel o Bánově - „… Jan Ferndörfer, představený (fojt/rychtář)
v Bánově ...“.
Komenský v Bánově určitě byl, pokud tu zprávu neslyšel v jiném
kostele.
-----------------------------------------------------------------------

Str. 25: Pro zajímavost … – K roku 1693 je v uherskobrodských
stavebních účtech pro výstavbu tzv. „baraníku“ (dnes budova
sloupového sálu muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě)
uváděný „Andreas Dzibon, vlašský zednický tovaryš“. Ve stavebních účtech dokončovacích pracích bánovského Dvora je k 14.
březnu 1700 vyplacen 10 floreny neznámý „zednický tovaryš“ za
20 dní práce, při níž vylomil 13 otvorů. A o pár dní později, 21.
března 1700 dostal zaplacené 7 fl. a 45 kr., za dalších 15½ dne
práce, za vylomení dalších 11 otvorů. Možná, že se jedná o různé
osoby a nebo o jednu a tutéž osobu, která zde navíc byla přítomná
jako kmotr při křtu, jménem „Antonius Andreas Giboni/Dzibon“.

Pro lepší přiblížení událostí by bylo vhodné u všech dat doplnit den
v týdnu, případně údaj (blízkého) svátku. Vhodné doplnit i roční
církevní období (dobu adventní, vánoční, aj.).
----------------------------------------------------------------------Tímto posledním čtrnáctým článkem končí cyklus článků s nadpisem „od Serényi k Serényi“, který vycházel v tomto Zpravodaji
od roku 2017. Články vznikaly na základě poznámek Bánovjana
a kněze Františka Boráka (*1910 +1975). Jednalo se cca o 50 papírků formátu A6 s výpisky z různých zdrojů, které jsou ve článcích uvedeny.

V těchto stavebních účtech k bánovskému Dvoru, je k 5. prosinci
1699 zmiňovaný „H. Bitterpfeil“. Jednalo se o „Georga Johanna
Bitterpfeila“, který působil až do své smrti v roce 1732 na kounických panstvích jako stavební ředitel.

Za vznikem článků stála (z mé strany) hlavně snaha s grácií se
„zbavit“ rodinného dědictví. Také „hnout žlučí“ některým lidem.
Ale nejvíce „hec“ a chuť zkusit něco nového. Myslím si, že se to
povedlo.
Martin Borák

AHL SLOVÁCKO Z.S.

Pořadí

Soutež volně navazuje na AHL2011, kterou založili Marek a František Jurištovi v roce 2011. Jedná se o
nejdéle působící amatérskou soutěž na uherskohradišťsku.... sezónou 2021/2022 začínáme 11. ročník.
Pořadí

Team

Nejlepší střelci

Zápasy

1.

Tomáš Kužela

23

2.

Igor Bublík

21

3.

Břetislav Chovanec

19

Zápasy

Výhry

Prodl.

Remízy

Prohry

Bilance

Body

1.

HC Zlechov

4

3

1

0

0

25:9 (16)

11

2.

HC Kohůti Bánov

4

3

0

1

0

24:6 (18)

10

3.

HC Korytná

4

3

0

0

1

35:8 (27)

9

4.

HC Mařatice 2017

4

1

0

0

3

10:9 (1)

3

5.

HC Ostrožská Lhota

4

1

0

0

3

11:43 (-32)

3

6.

HC Bizon*

4

0

0

0

4

12:42 (-30)

0
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Mobilní Rozhlas

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní
zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, …

Již pár let pro vás funguje služba Mobilní Rozhlas, díky
které vás efektivně informujeme přímo do vašeho telefonu.
Kdo to ještě nestihl, přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci,
apod.

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:
https://banov.mobilnirozhlas.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi
vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí
přidat naši obec Bánov a budete mít informace vždy po ruce.

Vyhodnocení fungování systému MESOH v obci Bánov
Vážení občané, jak jistě víte, již čtvrtým rokem v naší obci funguje Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
MESOH. Tento systém jsme zavedli za účelem zefektivnění svozu odpadů, zlepšení třídění odpadů a také s cílem motivovat Vás,
občany. Po více než dvou letech fungování můžeme říct, že zavést
systém bylo dobrým krokem. Rádi Vás tedy seznámíme se zajímavými statistikami odpadů tohoto systému. Co se týče
tříděného odpadu, díky systému se nám podařilo následující:

Produkce plastu 2020 – 22,1 kg/obyvatel

Celková produkce (2020) 4,2 t
Produkce plastu 2019 – 22,8 kg/obyvatel

Produkce papíru 2020 – 1,1 kg/obyvatel

Celková produkce (2020): 40, t

Výše slevy na poplatku za odpady u domácností
v Bánově v roce 2021
Sleva/člen domácnosti
1 až 100 Kč
101 až 200 Kč
201 až 300 Kč
301 až 322 Kč
401 až 520 Kč

Počet domácností
261
217
41
37
39

Závěr:

Produkce papíru 2019 – 15,9 kg/obyvatel

Produkce skla 2020 – 1,1 kg/obyvatel

Celková produkce (2020): 6,6 t
Produkce skla 2019 – 14,9 kg/obyvatel

Produkce SKO 2020 – 160,6 kg/obyvatel

Celková produkce (2020): 4,2 t
Produkce SKO 2019 –160,6 kg/obyvatel

V současné době je do systému zapojeno 90,7 % domácností,
mezi které se rozdělilo celkem 42 972 EKO bodů. Celkové slevy
z poplatků tedy činí cca 300 000 Kč. Průměrná sleva z poplatku
za odpady na 1 obyvatele naší obce je 128 Kč. Výše slevy v jednotlivých domácnostech můžete vidět v tabulce 1.
Bánovský zpravodaj | 4/2021

Jsme velice rádi za každého občana, každou domácnost, která se
do systému zapojila a věříme, že do budoucna se zapojíme téměř
všichni a systém bude nejen pro obec, ale také pro občany ještě
větším přínosem.
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Co se týče třídění, zde se stále zlepšujeme, v roce 2020 byl zaznamenán nárůst u papíru i skla. Bohužel došlo i k mírnému nárůstu
produkce směsného odpadu, jehož likvidace díky novému zákonu
o odpadech a v podstatě zdražování všeho, bude v budoucnu až 4x
dražší než nyní. Prosíme tedy všechny občany, kteří třídí odpad,
aby ke svozu přistavovali pouze plné popelnice, které již neobsahují žádný tříditelný odpad. Díky takto efektivnímu využívání popelnic nejen že můžete získat vyšší slevu z poplatku, ale efektivní
plnění nádob šetří náklady obce. Doporučujeme také vyplnit odpadový dotazník ve svém odpadovém účtu*, díky čemuž také lze
získat více EKO bodů a tím větší slevu z poplatku za odpad.
*Do odpadového účtu se můžete přihlásit na
www.mojeodpadky.cz pomocí svých přihlašovacích údajů, které
naleznete na archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO).

Ing. Rostislav Švehlík
Je to již deset let poté, co odešel z tohoto světa. Znali
jsme se díky fenoménu větrná eroze, který je problémem našeho severního podhůří Bílých Karpat.
Věnoval se této problematice celý život. Nejenže zjišťoval a měřil
sílu větru a jeho původ, ale hlavně škodlivost působenou unášenými částicemi orné půdy z polí, poškozováním a někdy i ničením
polních plodin rychle unášenými částečkami ornice, i zanášením
staveb a silnic závějemi ornice. Mnohdy to jsou přímo prašné bouře zcela zakrývající oblohu a znemožňující dopravu. Na některých
místech, jako např. na Volenově, nafoukal tento fénový vítr postupem času vrstvu zeminy 3 metry. A pochopitelně zemědělcům
někdy zničí v předjarním a jarním období celé polní porosty hlavně
ozimé pšenice. Nebo vyfouká suchou ornici z čerstvě vysetých jarních plodin.
Proto také Rosťa hledal a realizoval opatření zabraňující škodám.
Projektoval výsadby větrolamů v nejvíce postihované oblasti, což
je od Bystřice pod Lopeníkem přes Bánov až k Hodonínu a také
byl při jejich výsadbách. Největší část větrolamů byla vysazena
mezi roky 1955 – 1975. Vzhledem k tomu, že kosterní dřevinou byl

Setkání rodáků ročníků 1955/56
„ S životem je to jako s hrou.
Nezáleží na tom, jak je dlouhá,
nýbrž na tom, jak se hraje“.
			Seneca
Tradiční přátelské půlkulaté setkání se letos uskutečnilo v netradičním podzimním čase v sobotu 9. října 2021. Za slunečného počasí jsme po přivítání před kostelem uctili položením kytic
a symbolickým zapálení svíček u hrobů památku našich vrstevníků , kteří se již našeho ročníkového srazu nedožili. Po přesunu do Restaurace U Bujáků jsme společně zavzpomínali na školní
léta, bývalé pedagogy, zemřelé třídní paní učitelky Gallistlovou

mnohdy topol, tak jsou nyní tyto výsadby již přestárlé a nutno je
rekonstruovat. Je zajímavostí, že v některých porostech větrolamů se časem uchytily i orchideje. V současné době se ve výsadbě
nových větrolamů pokračuje v Bánově, Slavkově, Horním Němčí,
Nivnici, Vlčnově a Dolním Němčí.
Větrnou erozi prezentoval i v odborné literatuře a účastnil se i několika mezinárodních konferencí a sympozií. Hlavní část jeho odborných písemností jsem předal k dalšímu využití Výzkumnému
ústavu meliorací a ochrany půdy v Brně.
Kdykoliv jsem došel k němu domů, vítal mne slovy: „Sám si
žehlím, sám si peru, že se na to nevy....“. Většinou byl v dobré
náladě i přesto, že mu život uštědřil těžké rány jako málokomu.
Nejdříve mu zemřela manželka, následoval ji starší syn Rosťa po
dopravní nehodě ve Slovnaftu Bratislava, kde pracoval. Dcera
Radka zemřela po nepříjemné nemoci a nakonec mu zemřel v roce
1999 i mladší syn Petr.
Rosťa měl také uměleckého ducha a pěkně maloval. Jeho tužkokresby, perokresby a akvarely zpodobňovaly hlavně přírodní
zákoutí, drobné stavby i portréty. Město Uherský Brod si část jeho
díla zapůjčilo a vystavovalo v domě kultury.
Ing. Miloš Šťastný, Dolní Němčí

a Reňákovou (Dosedělovou) i nezapomenutelných P. Zapletala
a P. Rybnikáře. V červnu letošního roku tomu bylo neuvěřitelných
50 let, kdy jsme opouštěli tehdy Základní devítiletou školu v Bánově. Nejen místní, ale také ze vzdálenějšího Lopeníku, Bystřice
a blízké Suché Loze. Vědomosti, jež nám učitelský sbor vštípil,
jsme mnozí využili na nejrůznějších typech učebních oborů, škol
a studií, ve své další praxi jsme mohli stavět na dobrých základech
z bánovské devítiletky. Navzdory času, rozmanitým osudům nás
stále pojí jedno - naše společné vzpomínky na léta na „devítce“.
Mnohá přátelství přetrvala do dnešních dní. O týden později jsme
se znovu sešli v neděli v kostele sv. Martina v Bánově poděkovat
za živé a zemřelé „65“, na které nezapomínáme.
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9.10.2021

Za ročník Marie Pavlíčková
foto Lucie Křapová
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Anglické okénko

HAVE (GOT), HAS (GOT)

I _________ money.

- Já mám peníze.

Milí čtenáři,

You _________ a car.

jen asi hrstka z Vás si vzpomene na naše společné
chvíle, strávené nad učebnicí angličtiny na začátku
roku 2020, kdy jsme se pravidelně scházeli v suterénu
Obecního domu každý čtvrtek a věnovali se studiu anglického jazyka.

He _________ children.

We _________ a house.

- My máme dům.

A že Vám to šlo! Vaše nadšení a zájem o studium anglického jazyka
by mohly být příkladem pro všechny děti, které leckdy zápasí se
svým dilema, zda se učit nebo se raději věnovat zábavě na nejrůznějších sociálních sítích. Avšak po velmi krátké době nám náš
záměr přerušil lockdown a my se s ohledem na současné peripetie
k prezenční výuce už nedostali. Proto bych Vás, a nejen Vás, kteří se kurzu AJ pro 55+ účastnili, ale také všechny ostatní, které
angličtina baví, nebo ji ve svém životě potřebují, nebo si ji chtějí
jen procvičit, a samozřejmě i děti, vyzvat k jinému zdroji zábavy
a informací, než je internet. Snad si zpříjemníte nebo zkrátíte přicházející dlouhé zimní večery tímto „anglickým okénkem“.

You ________ a cottage.

- Vy máte chatu.

They ________ a garden.

- Oni mají zahradu.

Exercise 1 (LEVEL 1):

teomhr
rtehbro
nuhsabd

Hned na začátku bychom si mohli zopakovat dvě základní slovesa
„BE – BÝT“ a „HAVE (GOT) – MÍT“, jak je časujeme a používáme v jednoduchých kladných větách. Doplňte do vět správné
kladné tvary:
AM, ARE, IS

I _____ happy.

- Já sem šťastný.

You _____ great.

- Ty jsi skvělý

He _____ good.

- On je dobrý.

She _____ pretty.

- Ona je hezká.

It _____ hard.

- To je těžké/tvrdé.

We _____ at home.

- My jsme doma.

Your _____ at work.

- Vy jste v práci.

They _____ friends.

- Oni jsou přátelé.

- Ty máš auto.

She _________ books.

- On má děti.
- Ona má knihy.

It _________ words.

- To má slova.

(Zkuste si teď jednotlivé fráze zopakovat a naučit se je nazpaměť.)

Exercise 2 (LEVEL 2):
Pokuste se z následujících zpřeházených písmen vytvořit známá
anglická slůvka z různých oblastí:
(FAMILY)

nos
ifwe
rtises

afaeth
draguhet

rcopumet
ninretet

ii-fw
airfrtcra

sleegevatb
team

eheces
mooruhums

hops-satsntasi
torac

rocdot
nomiecots

(TECHNOLOGY)

artsm ohnpe
letcriec rac
epmicrosoc
(FOOD)

eadrb
tretbu
itfur
(JOBS)

renamag
hcertea

Sběrný dvůr - pravidla pro odevzdávání suti
Ročně může jedna domácnost odevzdat 0,5 m3 suti zdarma
Větší množství lze odevzdat pouze po dohodě, v případě, že obec suť bude požadovat k dalšímu využití
(pouze čistý beton). Poplatek za uložení suti nad stanovený limit je 600,- Kč/m3
Množství suti je stanoveno: kbelík 0,02 m3, vozík 0,7 m3, jiné nádoby dle dohody s obsluhou sběrného
dvora. Při odevzdání suti bude vypsán a podepsán záznam o odevzdání suti.
V případě, že potřebujete zlikvidovat více suti, je potřeba se obrátit na
skládku Prakšická, Uherský Brod.
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Another word for a film.
A kind of citrus fruit.
The artificial intelligence (by Karel Čapek).
Colour of bananas.

A sea animal with 8 limbs.
A person who designs buildings.
A place with a lot of books.
The opposite of ugly.
The day of the week.
The name of the famous ship which sank in 1912.
A part of your body that you can sit on
Go on foot.
The Son of God.

........... and a Happy New Year, Vám přeje,
Pavla Vystrčilová

PS: Možná se nám opět podaří zorganizovat výuku AJ prezenčně, anebo příště zase u „Anglického okénka“!

Parlamentní volby 2021

Obecní úřad a mateřská škola
děkují naším včelařům
za každoroční
darování medu!

Výsledky hlasování v Obci Bánov
Počet voličů v seznamu:
Počet platných hlasů:
Volební účast v %:

1 712
1 134
67,17

Politická strana
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Trikolora Svobodní Soukromníci
Komunistická str.Čech a Moravy
VOLNÝ blok
Strana zelených
Otevřeme ČR normálnímu životu
Švýcarská demokracie
Moravané
Hnutí Prameny

Počet
hlasů
335
306
146
131
59
39
36
33
21
12
6
4
4
2

Word puzzle: mouse, movie, orange, robot, yellow, octopus, architect, library, beautiful, Thursday, Titanic,
bottom, walk, Jesus. TAJENKA: MERRY CHRISTMAS.

A little animal which cats often catch.

cv. 2: mother, son, dauhghter, brother, wife, husband, sister, smart phone, computer, wi-fi, internet,
aircraft, microscope, vegetables, cheese, butter, meat, mushrooms, fruit

Řešení – cv. 1: I am, you are, he/she/it is, we/you/they are – I/you have got, he/she/it has got, we/you/they
have got.

Exercise 3 – DOPLŇOVAČKA/FILL IN THE
BLANKS (LEVEL 3):

Procent
29,54
26,98
12,87
11,55
5,20
3,43
3,17
2,91
1,85
1,05
0,52
0,35
0,35
0,17
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TERMÍNY SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V ROCE 2021
PLAST

OTEVÍRACÍ DOBA
SPORTOVNÍ HALY
v době vánočních svátků:

PAPÍR

vždy první
pondělí v měsíci

vždy druhé
pondělí v měsíci

3.1.
7.2.
7.3.
4.4.
2.5.
6.6.
11.7.
1.8.
5.9.
3.10.
7.11.
5.12.

10.1.
14.2.
14.3.
11.4.
9.5.
13.6.
18.7.
8.8.
12.9.
10.10.
14.11.
12.12.

20. a 21. 12. 2021 otevřeno 16 – 22h
22., 23., 24. a 25. 12. 2021 zavřeno
26. 12. otevřeno dle turnaje
27. 12. otevřeno 16 – 22h
28. 12. otevřeno 16 – 22h
29. 12. otevřeno 16 – 22h
30. 12. otevřeno 16 – 22h
31. 12. 2021 a 1. a 2. 1. 2022 zavřeno.
Otevřeno od 3. 1. 2022 dle běžné
pracovní doby.

Společenská kronika

Narození:

Rastislav Talpa
Valerie Vystrčilová
Klára Čaňová

12
434
162

Rozloučili jsme se:
Marie Madajová
Zdeněk Šebela

464
64

František Dubrava
Božena Horanská
Jarmila Šalušková

278
116
360

Naši jubilanti:
99 let
Bohumil Zálešák

Vážení občané,

69

91 let
Marie Teichmannová

721

90 let
Františka Mahdalová
Bohumila Mahdalová

451
520

85 let
Jindřiška Mihalová

502

Kartu obdržíte společně s blahopřáním do poštovní schránky.
Z důvodu dlouhodobě nepříznivé epidemiologické situace jsme
upustili od osobních návštěv.

Obecní úřad Bánov každoročně obdarovává jubilanty, kteří
dosáhnou životního výročí věcným darem. Od roku 2022 jsme
přistoupili ke změně. Jubilanti budou dostávat dárkovou kartu
COOP Jednota v hodnotě 500,-. S kartou si můžete nakoupit
v prodejně COOP Jednota Bánov libovolné zboží. Karta má platnost 6 měsíců. Veškeré informace o dárkové kartě vám
sdělí přímo v prodejně.

V daném roce dárkovou kartu obdrží jubilanti, kteří dosáhnou
věku 80, 85 a 90 let. Nad 90 let pak každý rok.
Dále manželské páry, které uzavřely manželství v Bánově a oslaví
výročí 50, 55, 60, 65 a 70 let od uzavření sňatku.
Manželské páry, které uzavřely manželství mimo Bánov se musí
přihlásit samy.

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, č. p. 700,
687 54, IČO: 290 785, tel.: 572 646 121, zpravodaj.banov@seznam.cz, www.banov.cz,
občasník, ev. č. MK ČR E 13138, datum vydání 14. 12. 2021, titulní foto Andrea Pavelková
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
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Hody 2021
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Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Bánov.

