Výuka na ZŠ Bánov po karanténě způsobené koronavirem
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v lepších časech než při minulém vydání
zpravodaje. Pandemie je, zdá se, za námi a život se
vrací do svých běžných kolejí. Jsme zase o něco bohatší
na zážitky a zkušenosti, i když tyto zkušenosti bychom
možná i oželeli. O něco chudší jsme zase kvůli pozastavení ekonomiky, nemožnosti výkonu práce v některých
oborech a obec je chudší o snížené daňové příjmy.
Značnou část obci ukrojilo rozhodnutí vlády o participaci obcí
a měst na kompenzačním bonusu pro OSVČ. Toto rozhodnutí ani
po řadě protestů ze stran starostů nebylo zrušeno, ale vzniklo
nové, které v podstatě stejnou částku do rozpočtů obcí velkoryse
vrací. Úžasné. Asi jsem ho nepochopil.

Parkoviště v areálu pálenice

Předláždění zkratky
V červnu se dokončila i předlažba „zkratky“ a výměna veřejného
osvětlení. Kdo chodil ve večerních hodinách zkratkou ví, že zde
byly delší úseky víc ve tmě než pod světlem, takže jsme přidali
několik sloupů VO, aby byl úsek lépe osvícen, především kvůli
bezpečnosti chodců. Předlažba bude pokračovat v úseku podél
dětského hřiště. To se však obejde bez většího omezení, jelikož
se dá tento úsek obejít příjezdovou cestou k hřišti.

O viru v tomto čísle asi ještě pár zmínek bude, a tak už se k tomu
vracet nebudu, jen si dovolím vyřknout přání, aby žádná druhá
vlna nepřišla a znovu poděkuji všem za kázeň, se kterou ke všemu
přistupovali, za nošení roušek, rukavic nebo za dezinfekci rukou.
Ještě jednou děkuji všem švadlenkám za šití roušek, všem, kteří
nezištně zásobovali své okolí i obecní úřad dezinfekcí a dalšími
prostředky. Ještě jednou děkuji za solidaritu a uvědomělost, která
nás ochránila před šířením viru v naší obci. Byli i tací, kteří na
opatření moc nedbali, ale to ať si každý vypořádá ve svém svědomí.

Oprava zkratky

Vodovod a místní komunikace v Uličce
Kuchyně v přízemí pálenice

V Uličce se dokončuje rekonstrukce vodovodu. V loňském roce
se zde zrekonstruoval kanál a v letních měsících nás čeká oprava
komunikace až po křižovatku u Jarmeku. Druhá část silnice – od
odbočky K Borkom po křížek Na Zámečku – by se měla opravovat
v příštím roce (když finance dovolí). Projekt je připravený i na
tuto druhou část, ale je zde potřeba vypořádat majetkové vztahy
především s majiteli domů Nad Uličkou, kteří vlastní pozemky
až pod silnicí. Tím předem hlásím těmto spoluobčanům, že je na
podzim budu kontaktovat a budeme se muset dohodnout na dalším postupu vedoucímu k opravě silnice před jejich domy. Co se
týče silnice v Uličce, budou zde po celé délce snížené obrubníky
(jako např. na Láně) a budou zde i nové kanalizační vpusti. Sjezdy
k domům budou dodlážděny až na závěr, podle výšky obrubníků
(ta by měla být ve výšce současného terénu, ale několikacentimetrové rozdíly určitě vzniknou). Dokončovací práce přepokládáme v říjnu.

Oprava pálenice a Bánovské leto
Pokračujeme dál v opravách obecního majetku, a tak přikládám
i fotografie z opravené budovy pálenice a zmodernizované velké
kuchyně v přízemí budovy. Stavba probíhala od března do června, kdy byla po drobných opravách po reklamaci fasády předána
obci k užívání. V současnosti chybí nátěr zdi na pravé straně při
vstupu do areálu a na levé straně probíhá dláždění šesti parkovacích míst pro nájemníky pálenice. Věřím, že se nejpozději na
Bánovskem letě na pálenici všichni potkáme a zhodnotíme, jak
se nám dílo povedlo. Tím jsem se dostal k další příjemné zprávě,
kterou je to, že se letošní Bánovské leto bude konat, a to v termínu 17. – 19. 7. 2020. Plakát s programem naleznete na zadní
straně zpravodaje.
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Prodloužení zatrubnění potoka

Bezdrátový rozhlas

Letos proběhne i zatrubnění potoka mezi domy v Hoštákách.
Bude to úsek pouze mezi zastavěnou částí. Zbytek chodníku až
do ulice Za Humny se bude pokládat až v následujícím roce, jelikož stavba zatrubnění a chodníku na „beneších“ je plánována až
do konce podzimu.

Státní fond životního prostředí podpoří naši žádost o dotaci na
Protipovodňová opatření obce Bánov. Jak by mohlo vyznívat
z názvu, nejedná se o nějaké úpravy koryt řek nebo podobně.
Jedná se o nový bezdrátový rozhlas, který je napojen na varovný systém a na operační středisko integrovaného záchranného
systému. Starý rozhlas má již pár let potíže, někdy bzučí, někdy
jde špatně slyšet, někde dochází ke zkratům a podobně. Zkrátka nejvyšší čas na modernizaci. Zmizí tedy staré rozhlasy včetně
vzdušného vedení. Budou demontovány i některé sloupy, na kterých je pouze rozhlasové vedení. Dotace od SFŽP činí 1,6 milionu
Kč, spoluúčast obce bude 700 tisíc Kč.

Chodník na Zámečku
V posledním zpravodaji jsem vzpomněl, že čekáme na rozhodnutí
o některých dotacích. Ač jsme měli dostatek bodů, aby byl náš
projekt Opravy chodníku na Zámečku schválen, nebyl v programu dostatek financí, a tak jsme zůstali pod čarou. V příštím roce
ale máme o něco vyšší šance, takže věřím, že se to jen o rok posune.

Záplavy v Jakubovci
V souvislosti s povodněmi se musím vrátit k přívalovému dešti,
který v sobotu 13. června zaplavil zahrady dvou domů v Jakubovci. Neprodleně jsme kontaktovali Povodí Moravy, které přislíbilo
přípravu projektu vyčištění koryta od sedimentu a náletů v celé
části potoka v intravilánu obce. Obecní zaměstnanci vyřezali keře
a stromy bránící průtoku a alespoň částečně tak zvýšili průtok
v této části potoka.

Vodní nádrž u Šumáku
Dotace na výstavbu vodní nádrže u Šumáku nám byla přislíbena a budeme vybírat dodavatele. Dotace měla být sice ve výši
80 % a spoluúčast obce 20 %, ale výsledek je takový, že v původním programu už nebylo dostatek financí, tak nám je nabídnuto přesunutí do programu jiného, ve kterém je už dotace jen
70 % a spoluúčast obce 30 %. Zastupitelstvo rozhodlo, že přijmeme i tuto nižší dotaci, a i když musíme přidat milion z našeho
rozpočtu, o tuto vodní nádrž stojíme a věříme, že je to sice kapka
v moři, ale pomůže. Celková cena stavby bude cca 10 milionů Kč,
získaná dotace činí 7 milionů Kč.

Kanalizace v zahradách na Láně
V zahradách domů na Láně vede veřejná kanalizace – stoka A10
ve vlastnictví obce Bánov a v provozu Slováckých vodáren a kanalizací. Tato stoka má již značné stáří a je do ní napojena většina
všech domů v této řadě. Postupně dochází k propadu páleného
potrubí o průměru 200 mm a zachytávání nečistot a předmětů
nepatřících do kanalizace, jako jsou textilie včetně vlhčených
ubrousků. Následně dochází k ucpání stoky a vyplavení nejnižších míst na kanalizaci. Při posledním čištění bylo zjištěno, že
stav stoky už neumožní další kamerové zkoušky ani čištění, kvůli
postupné devastaci potrubí. Na stavu potrubí se neodrazilo pouze
stáří, ale také budovy, jiné stavby a vzrostlé stromy, které jsou
přímo na kanalizačním řadu. Jediná varianta opravy je vybudování nové stoky cca 20 metrů dále v zahradách, kde je možné
se vyhnout stavbám, studnám a dalším překážkám. Jiná varianta
neexistuje, jelikož přepojení stávajících přípojek do stoky před
domy, nevyjde spádově a v případech, kdyby vyšlo, to bude určitě méně žádoucí (prokopávání dvorků a průjezdů), než prodloužení přípojek do zahrady. Proto jsme připravili projekt nové stoky
v zahradách. Chtěl bych moc poděkovat všem majitelům dotčených nemovitostí na Láně za jejich vstřícný přístup a pomoc i informace k stávající stoce, drenážím a dalším záležitostem důležitým k vybudování nové stoky a prodloužení stávajících přípojek.
Koncem léta by mělo dojít na tu „bolestivější část“, tedy samotnou realizaci stavby, kdy do zahrad budou jen 4 příjezdové cesty
od silnice a ostatní pohyb techniky bude probíhat v trase stoky
a nových přípojek. Budeme dbát na to, aby došlo k co nejmenším
škodám na zeleni a vše bylo co nejlépe uvedeno do žádoucího stavu (záměrně neuvádím obvyklé označení „do původního stavu“,
to je prakticky nemožné.

Záplavy - Propustek Jakubovec- směr Díly 13. 6. 2020

Co nás ještě čeká v létě
O prázdninových měsících nás ještě čeká oprava chodníku
a oplocení mateřské školy. V základní škole dojde k dokončení
nové elektroinstalace ve školní kuchyni a zřízení nové výlevky.
Na oknech školního sálu budou namontovány venkovní žaluzie.
Ve sportovní hale, která bude po dobu prázdnin uzavřena, budou
vyměněny stávající zářivky za LED svítidla s odolností proti nárazu a zároveň s možností stmívání.
Hlavně ale doufám, že nás čeká příjemné a horké léto, když už
jsme topili do června, abychom mohli v červenci zapnout klimatizace, když už je ta elektřina tak „levná“. Jsem rád, že můžu
navázat na poslední odstavec mého úvodníku v minulém čísle
zpravodaje ještě o něco optimističtěji. Přál jsem si, abychom si
mohli popřát příjemné dovolené, alespoň v tuzemsku. Můžeme si
popřát příjemné dovolené dokonce i v zahraničí, přesto ale doporučuji, dovolenkujte raději v tuzemsku, je potřeba ten náš trh trochu podpořit a před virem se ochránit dezinfekcí zvenčí i zevnitř.
Všem přeji pohodové léto a těším se na setkání na Bánovskem
letě, zn. bez roušek!
Váš starosta Marek Mahdal
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 23. 4. 2020

a) stavební objekty – budovy a venkovní úpravy pac. č. st. 4/2,
parc č. st 4/3 za cenu 2 577 083,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje:

b) pozemek parc. č. st. 4/2 o výměře 2968 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří za cenu 1 740 376,- Kč

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

• Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy chodníku a výstavbu
parkovacích stání v obci Bánov“, uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov č. 700 a SILAMO s.r.o., U Porážky 2337, 688 01
Uherský Brod. Cena díla bez DPH je 2 461 643,42 Kč.

c) pozemek parc. č. st. 4/3 o výměře 585 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří za cenu 343 032,- Kč
d) pozemek parc. č. 911/2 o výměře 397 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha za cenu
225 984,- Kč

• Smlouvu o dílo na akci: „Oplocení MŠ Bánov“, uzavřená mezi
Obcí Bánov, Bánov č. 700 a SILAMO, s.r.o., U Porážky 2337,
688 01 Uherský Brod. Cena díla bez DPH je 532 326,48 Kč.

e) součástí pozemků p.č. 911/2 a st. 4/3 jsou stromy a trvalé
porosty jejichž cena je 14 837,- Kč.

• Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce osvětlení ve sportovní
hale v Bánově“, uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700
a Elektroben s.r.o., Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod.
Cena díla bez DPH je 479 999,- Kč.

Celková kupní cena za všechny převáděné nemovitosti bude
činit 4 901 312,- Kč.
(Smlouva o budoucím odkupu areálu firmy Drizoro)

• Smlouvu č. 1030056966/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, na stavbu “Bánov, Brnka, kabel NN“. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve
výši 2 000,- Kč bez DPH.

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bánov č 25/2020 pro Sociální služby Uherské Hradiště, DZP
Kunovice - Na Bělince, 686 04 Kunovice, ve výši 10 000,- Kč.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bánov č. 26/2020 pro Malovaný kraj, z.s., 17. listopadu 1a,
690 02 Břeclav, ve výši 3 000,- Kč.

• Úpravu smlouvy o nájmu nebytových prostor s platností od
1.1.2020 pro MUDr. Jitku Gazdíkovou, MUDr. Věru
Kadlčkovou, MUDr. Martu Božkovou a MUDr. Libuši
Čapkovou. Úprava spočívá ve zrušení inflační doložky.

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bánov č. 27/2020 pro Základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Buchlovice, Kostelní č. 403, 687 08
Buchlovice, která provozuje Záchrannou stanici volně žijících
živočichů, ve výši 1 000,- Kč.

• Odpuštění nájemného za druhé čtvrtletí roku 2020
v provozovnách a ordinacích, jejichž nájemci po dobu
koronavirové epidemie nemohli vykonávat výdělečnou činnost
nebo jejich činnost byla výrazně omezena, což mohou na žádost
obce písemně doložit.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, na pozemky
zapsané na LV č. 10001, uvedené v příloze č. 1 smlouvy
a pozemky zapsané na LV č. 1940, uvedené v příloze
č. 2 smlouvy. (Převod pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR v katastru obce Bánov obci Bánov. V prvním
návrhu byl k pozemkům přidán i most přes obchvat na letiště,
s čímž zastupitelstvo nesouhlasilo).

• Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřená mezi Obcí Bánov,
Bánov 700 a …… Budoucí prodávající se touto smlouvou
zavazuje k výzvě kupujícího učiněné nejpozději do 31.12.2020
uzavřít, nejpozději do 12 měsíců od doručení výzvy, kupní
smlouvu, jejímž předmětem bude úplatný převod nemovitostí:

Poděkování OÚ Bánov
Obecní úřad děkuje Spolku myslivců a všem dobrovolníkům,
kteří v jarních měsících sbírali odpadky v Bánově
a blízkém okolí.
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 25. 6. 2020

• Prodej pozemku parc. č. 4371/8 o výměře 57 m2 v k.ú. Bánov,
vzniklého dělením dle GP 1096-20/2020. Kupující Jana
Učňová, Bánov č. 306. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce od 9.6.2020 do 24.6.2020. Cena je 100,- Kč/m2. Cena
celkem 5 700,- Kč.

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

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, na pozemky
zapsané na LV č. 10001, uvedené v příloze č. 1 smlouvy
a pozemky zapsané na LV č. 1940, uvedené v příloze
č. 2 smlouvy. (Ze seznamu pozemků k převodu byl vyřazen
mostem přes obchvat)

• Smlouvu o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700,
687 54 a READY STAV group s.r.o., V Olšinách 1122/50,
Praha 10, Strašnice, 100 00 na akci: „Prodloužení zatrubnění
části Bánovského potoka“. Cena díla celkem činí 2 778 516,- Kč
bez DPH.
• Smlouvu o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700,
687 54 a SILAMO s.r.o., U Porážky 2337, 688 01 Uherský
Brod, na akci: „Rekonstrukce místní komunikace Ulička v obci
Bánov“. Cena díla celkem činí 4 177 464,11 Kč bez DPH.

• Zařazení území obce Bánov do územní působnosti MAS
Východní Slovácko, z.s. na plánovací období 2021 – 2027.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Bánov č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

• Dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Bánov, Bánov č.
700, 687 54 a LISONĚK, s.r.o., Stolařská 491, 688 01
Uherský Brod na akci „Stavební úpravy pálenice – Bánov“.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Bánov č. 2/2020 o místním
poplatku ze psů.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

• Závěrečný účet obce Bánov za rok 2019 a souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad na základě předložené
zprávy č. 58/2019/EKO.

• Žádost o dotaci z rozpočtu obce Bánov pro Linku bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
• Žádost o dotaci z rozpočtu obce Bánov pro Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST,
Barákova 23, 796 01 Prostějov.

Zpěvule v době koronavirové
a 5. ročník festivalu Babí léto

Začátek dvacátého roku jedenadvacátého století
(v němž oslavíme 9. narozeniny) pro nás původně vypadal velmi slibně a růžově.
Měly jsme před sebou hned několik zajímavých akcí: účast na mezinárodním festivalu „V zámku a podzámčí“ v Přerově, Jarní zpívání
v Kyjově, vystoupení v Újezdci, natáčení společného CD bánovských souborů… Bohužel nic z toho se neuskutečnilo kvůli malé,
leč agresivní potvůrce, která se rozhodla napadnout člověka a šířit
se jako lavina celým světem. V ohrožení se ocitla především naše
hlavní každoroční akce: festival Babí léto, zasvěcený (nejen) ženám
v lidové kultuře. Festival letos vstupuje do 5. ročníku a toto malé jubileum jsme chtěly oslavit spoustou překvapení a nečekaných hostů. Koronavirová pandemie však do dlouhodobých příprav značně
zasáhla, takže jsme naše původní představy musely přizpůsobit
nové situaci a přistoupit k řadě koncepčních i programových změn.
Přesto Babí léto bude! V jiné podobě, v jiném čase i termínu a také
na jiném místě: budeme se na všechny příznivce folklóru a Zpěvulí
těšit v sobotu 5. září od 15.30 v areálu Pálenice v Bánově. Věřím, že
se sejdeme ve zdraví a dobré pohodě se zajímavými hosty z různých
koutů republiky a zažijeme krásné odpoledne a večer při lidových
písničkách a muzice.
Mgr. Helena Vystrčilová
vedoucí FS Bánovské Zpěvule
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Jiří Chovanec
vzpomíná
Cimbalista, harmonikář, učitel, zpěvák, stvořitel mnoha folklorních sdružení, nezdolný optimista, vypravěč
a bavič, sportsman, milovník života. Jiří Chovanec
(15. 1. 1945), kterému nikdo neřekne jinak než Jura
nebo Jurka, oslavil nedávno pětasedmdesátku.
Zajel jsem za ním do Bánova, kde jsme v jeho rodném domě,
v muzikantské komůrce s cimbálem a harmonikami, vzpomínali na
všechno, co za svůj muzikantsky nabitý život zažil.
Jurko, tak jak začneme s tím vzpomínáním?
„Tož asi tím, že jsem v polovině 60. let byl jako vojín v pražském
Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Tam jsem poznal
spoustu výborných hudebníků, třeba Jiřího Stivína nebo Karla
Untermulera, primáše pražské Kytice, s nimi jsem tehdy zpíval. Po
vojně jsem odešel do Plzně, kde jsem byl členem operního sboru,
to bylo v osmašedesátém.“

Asi by tě nenapadlo, že když jsi před jedenapadesáti lety
založil na brodské LŠU dětskou cimbálovku Šabličku, že se
budeš se svými bývalými žáčky setkávat a občas s nimi hrávat dodnes.

A v tom roce ses tuším i oženil?

„Těší mě to. Se Šabláky - primášem Staňou Škubalem a basistou
Vláďou Vystrčilem - jsme strávili krásné chvíle začátkem devadesátých let ve Vídni, koncertovali jsme jako Cimbalom Trio. Pak jsem
s celou Šablou prožil krásného půl roku v Garden Clubu v Toskánsku v Itálii. Spolu jsme koncertovali na Ibize. A vloni na podzim byl
velice příjemný vzpomínkový večer v Míkovicích, to slavila Šabla
padesátku. Taky si rád zahraju s nivnickou cimbálovkou Lipina nebo
zazpívám s bánovským mužským sborem Hútek.“

„Ano, s Věrkou, tenkrát ještě Jandovou, jsme se poznali na kroměřížské konzervatoři.“
Pak začal krásný i náročný muzikantský život, že ano?
„Moc vzpomínám na hraní s cikánskou vojenskou cimbálovkou ze
Žítkové. Na bratislavský soubor Ekonom a zájezdy do Kyjeva. Na
Martina Hrbáče, kdy jsem toho ještě moc neuměl, a hraní s ním bylo
pro mě moc dobré. Na zájezd s Brozany do New Castlu. Samozřejmě nezapomenu na míkovské Burčáky – oni už v devětašedesátém
hráli. Chopil se jich Jindřich Hovorka, jeden z primášů BROLNu.
S Burčákama jsem prožil mnoho pěkných roků. Díky panu Nečasovi
jsme s nimi nebo společně se Šablou často nahrávali v brněnském
rozhlase.“

A co tvoje hobby?
„Kolo, tenis, plavání, běžky... Jenom chybí sníh.“
Co považuješ za svůj největší kantorský úspěch?
„Ten byl v hudebce, říkal jsem kolegům – nehrajte s nimi etudy, to
je nebaví! Ať hrají lidovky a jdou do Šabličky. A to se mi povedlo,
kolegy jsem přesvědčil a poslali mi ty nejtalentovanější děti. A pak
vyhrála Šabla celostátní soutěž.“

A co další cimbálovky a jiná folklorní sdružení?
„Bylo toho víc... V roce 1969 se mně podařilo na uherskobrodské
hudebce založit dětskou cimbálovou muziku. První písnička, kterou jsem děti naučil, byla Spadla ně šablička z vraného koníčka.
A tak vznikla Šablička, která později vyrostla v Šablu. Koncem 70.
let jsem pomáhal i se svojí ženou Věrou Světlovanu z Bojkovic. Potom v Bánově vznikla dětská muzika s primášem Petrem Holáskem.
Bánovské Kačenky založila manželka, pomáhal jsem s repertoárem.
No a mohl bych jmenovat ještě celou řadu příležitostných seskupení, třeba si rád zahraju se ženou na harmoniku, k tomu housle
a basa...“

Tvůj největší muzikantský zážitek?
„Hrál jsem na pozvání koncertního mistra Pavla Prantla cimbálový
part v houslovém koncertu se Singapore Symphony Orchestra. Bylo
to v listopadu 1989. A když jsem pak ze Singapuru odlétal, všichni mě plácali po ramenou a blahopřáli, že se vracím do svobodné
země.“
A tvůj největší osobní úspěch?
„Že jsem se oženil s muzikantkou. Protože mě pořád chápe, jinak
bychom se teď hádali jak babka s dědkem. A že jsme vychovali dvě
děti, které taky vystudovaly muziku.“
Jistěže by bylo ještě dlouho o čem psát, ale rozloučím se – za všechny muzikanty, posluchače a vůbec lidi, kteří Jiřího Chovance znají
– přáním, aby mu sloužilo zdraví a prožil i v dalších letech mnoho
hezkých chvil při muzicírování.
Článek je převzat z Malovaného kraje 3/2020.
Vladislav Vystrčil
foto Martin Stecher
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Biomatka ve Slováckém divadle
sklidila potlesk ve stoje

Zcela vyprodat hlediště Slováckého divadla se v pátek
26. června podařilo divadelnímu spolku Pod lampú
z Bánova, se 42. reprízou jejich komedie Biomatka,
aneb Běž do řiti s kus-kusem. Nakonec, po dvouhodinovém představení, se bánovští ochotníci dočkali potlesku publika ve stoje.

Dvorní autorky her ochotníků z Bánova už ale mají sepsaný scénář
k dalšímu kusu, který by měl Biomatku v jejich nabídce vystřídat.
Zájemci by proto neměli váhat s návštěvou současného bánovského divadelního hitu na některé z jeho následujících štací.
Do derniéry, která se chystá na konec letošního nebo začátek příštího roku, jich totiž bude už jen několik.
Podle webu divadelního spolku pod Lampú jsou naplánována
představení v Ludkovicích - 4. září, v Dolním Němčí 24. října,
v Kunovicích 31. října, a pak ještě v Hovoranech, Březové, Slušovicích a Bánově.

Humorný rozměr vtisklo inscenaci autorek Magdaleny Janků a Petry Vašíčkové její tématické zaměření – návrat volnomyšlenkářské
dcery z Londýna na konzervativní Slovácko i konverzační linka
obohacená o nářečí doznívající právě u starší generace Bánovjanů.
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Článek je převzat ze Slováckého deníku
Pavel Bohun
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Pasování předškoláků na školáky
V pondělí 1. června naše školka opět ožila po dlouhé
době. Nastoupila asi polovina dětí, které společně
oslavily Den dětí na školní zahradě. Zpívalo se, tancovalo, hrálo se s balonky a děti osvěžila zmrzlina.
Druhým dnem, kdy to ve školce pořádně žilo, byl čtvrtek 11. června, kdy se konalo pasování na školáky. Pozvali jsme všech 17 dětí,
které v září nastoupí do Základní školy, aby na zahradě byly pasovány z předškoláků na opravdové školáky. Dostali spoustu menších drobností, šerpu a diplom,ale největším dárkem bylo diva-

ZŠ Bánov: Snění
V době distanční výuky vznikla spousta nejrůznějších
žákovských prací. Žáci psali o rozmanitých tématech.

delní představení pro všechny. Hoffmanovo divadlo z Uherského
Hradiště odehrálo hranou humornou pohádku a děti s nadšením
děkovaly potleskem. Pak si všichni s kamarády mohli ještě naposled pohrát a nastalo loučení se školkou a paní učitelkami. Přejeme všem prvňáčkům, ať se jim ve škole daří a chodí tam rádi.
A když pak půjdou kolem školky ze školy, budeme rády zase my,
když nám zamávají nebo řeknou, jak se mají.
Krásné prázdniny všem!!!
kolektiv učitelek MŠ

Zde jedna ukázka, jak si žákyně šesté třídy Eliška
Vítková ve slohové práci procvičila probíraný podmiňovací způsob.
Mgr. Hana Boráková

Snění

Kdybych byla barvou, byla bych bílou.

V jedno pondělní ráno jsem se probudila a začala si říkat, jaké
by to bylo, kdybych byla kouzelníkem.

Kdybych byla zvukem, byla bych melodií klavíru.

Snila jsem o tom, že by začaly při představení znít krásné melodie klavíru a s mojí pomocnicí bychom vykouzlily bílého králíčka z klobouku. Kdybych měla více času, upekla bych mísu
koláčů a rozdala bych je tleskajícím divákům...

Kdybych byla vůní, byla bych vůní lesních jahod.

Najednou začal zvonit budík, já vyskočila z postele a utíkala do
školy. Při snění jsem totiž ještě usnula. Kdybych byla zvířátkem, byla bych králíčkem a utíkala, co by mi nohy stačily. První hodinu češtiny jsem téměř celou zameškala. Kdybych přišla
včas, nemusela bych psát úkol navíc. Byla to slohová práce na
téma, podmiňovací způsob. Věty měly být zapsané takto:

Kdybych dostala dvacet růžových triček, ušila bych z nich roušky pro všechny.
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Kdybych byla jídlem, byla bych jahodovou zmrzlinou.
Kdybych měla více peněz, pozvala bych celou rodinu na dovolenou k moři.

Slohovou práci jsem napsala, jak nejlíp jsem uměla. Od příště
bych si měla nechat snění na víkend.
Napsala Eliška Vítková, 6.B
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ZŠ Bánov: Proslovy deváťáků
Že byl letošní školní rok náročný a mimořádný kvůli
pandemii, víme všichni. Pandemie změnila život a práci žáků, učitelů a zaměstnanců školy.

Drazí učitelé a spolužáci,
blíží se konec školního roku a s ním končí i čas, který jsme my
deváťáci prožili na Základní škole v Bánově. V posledním ročníku nás zastihla nemilá událost jménem COVID-19. Naše školní
docházka byla zkrácena o tři měsíce. Do školní lavice v Bánově
už si nesednu....

Troufnu si však říci, že nejvíce stávající situaci pocítili žáci devátých tříd. Zažili hodně nejistoty kolem přijímacích zkoušek, nemohli trávit poslední - ty nejlepší školní měsíce - se svými spolužáky. Přišli o tolik populární rozlučku s učiteli a kamarády.

Když teď nad tím tak přemýšlím, jsem rád, že jsme ještě stihli náš velký projekt „velký školní ples“. Profesionální tanečník
ze mě není, ale mám zážitek na celý život. Děkuji paní učitelce
Švehlíkové, že s námi měla svatou trpělivost. Všem se to velmi
líbilo.

O to víc mě těší, že většina z nich využila nabídku napsat v rámci
distančního slohového vyučování proslov, kterým se mohou sami
za sebe rozloučit se školou. Jejich práce budou v září vystaveny
ve škole. Deváťáci napsali mnoho proslovů a všechny vydařené.
Některé klasické děkovné, jiné velmi osobní a dojemné, další veselé a originální. Škoda, že se nedají otisknout všechny. Tak tedy
jen malá ukázka. A přání pro naše deváťáky. Přejeme vám, aby
náročný konec roku, byl vystřídán šťastným a úspěšným vstupem
na střední školy!!!

Rád jsem reprezentoval bánovskou školu ve sportech. Často
s výborným umístěním. Když bylo potřeba, tak jsem i vypomohl
ve škole, třeba při pracích spojených s rekonstrukcí elektřiny.
Chtěl bych poděkovat učitelům, kteří se nám věnovali a dali
nám rady do života. I když někdy byla i poznámka. Třídní učitel
si s námi také užil starosti i legrace. Paním kuchařkám děkuji za
dobré obědy.

Mgr. Hana Boráková
Vážení učitelé, milí spolužáci,

Už jsem přijatý ke středoškolském studiu. Pokračuji v rodě Bujáků - instalatérů, už se moc těším. Děkuji všem za krásný pobyt,
nádherných devět let v mém životě.

naše roky na bánovské základní škole se pomalu chýlí ke konci.
Nastává pro nás čas loučení. Před devíti lety to všechno začalo.
První třída utekla jako voda a s ní druhá, třetí i čtvrtá. Když
jsme šli do páté třídy, věděli jsme, že je to náš poslední společný rok v Suché Lozi.

napsal Samuel Buják, Bánov, 9.A

Na konci páté třídy jsme se jeli podívat do bánovské školy, kam
jsme přestupovali na druhý stupeň. Potkali jsme se s našimi
budoucími spolužáky, které někdo viděl poprvé - jiný už někdy
před tím. Bylo nás moc, tak nás rozdělili do dvou tříd. Já jsem
byla přidělena do VI.A a naším třídním učitelem se stal Mgr.
Radek Masař. Nikdy bych ho nevyměnila za jiného učitele. Měl
pro nás vždy pochopení, uměl nás podle zásluh pochválit i pokárat.
V šesté třídě jsme se spíše kamarádili sucholožští spolu a bánovští spolu. Postupem času se z nás stala jedna parta. V sedmé
třídě jsme jeli na lyžák. Tam se naše přátelské pouto ještě více
prohloubilo. Osmá třída mi utekla docela rychle. Věděli jsme,
že nás v deváté třídě čekají přijímací zkoušky na střední školu. Přesto jsme se všichni těšili. Najednou jsme byli ti nejstarší
na škole. Pololetí uteklo rychle a my se postupně připravovali
na přijímací zkoušky. Ty se však musely posunout kvůli pandemii koronaviru. Všechno už jsme to mohli mít dávno za sebou
a být v klidu. Připravovali jsme se doma a po dvou měsících nám
bylo povoleno docházet do školy dvakrát týdně na čtyři hodiny.
Opakovali jsme češtinu a matematiku. Snad se všem povedlo
napsat víc než dobře přijímací testy a budeme přijati na naše
vysněné školy. A velké díky patří paní učitelce Borákové, paní
učitelce Mačkové a Pavlíčkové za to, že byly ochotné nás ještě
více připravovat na přijímací zkoušky za podmínek, jaké byly.

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST DOVOZU JÍDEL
PŘÍMO K VÁM DOMŮ NEBO DO ZAMĚSTNÁNÍ.
MŮŽETE SI VYBRAT Z NABÍDKY,
KTERÁ OBSAHUJE KAŽDÝ DEN 4 JÍDLA .

CENA VČETNĚ DOVOZU JE: 73 Kč
A DALŠÍ 4 JÍDLA S VYŠŠÍ CENOU, V KTERÝCH
JE ZAHRNUTA I CENA ZA DOVOZ
Bližší informace Vám rádi osobně podáme
v naší jídelně U Dorotky nebo telefonicky .

Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat za ta krásně prožitá
léta. Čas a nervy, které jste nám věnovali ve snaze udělat z nás
slušné lidi. Za spoustu nezapomenutelných zážitků, které mi
zůstanou navždy v mém srdci. Bylo mi s Vámi hezky, ale všechno jednou končí a začíná něco nového. Budu doufat, že na nové
škole se mi bude líbit alespoň tak jako na BÁNOVSKÉ. Hurá na
střední!

adresa:
Jídelna U Dorotky

Pecháčkova 130, Uherský Brod
(vedle městské policie)

telefon: 731 581 453, 744 434 353

napsala Barbora Nováková, Suchá Loz, 9.A
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ZŠ Bánov: soutěž Střet světa
Na začátku druhého pololetí jsme stihli se žáky sedmých a devátých tříd odeslat své příspěvky do literární
soutěže Střet světa aneb Důležitý okamžik v mém
životě.
Zadání znělo: zapřemýšlejte a napište váš pozitivní či negativní
zážitek, který Vás v životě ovlivnil (kultura, setkání, umění..... )
Posuďte sami, jak dané téma uchopily dvě letošní deváťačky. Jejich setkání jsou vskutku nevšední....
Mgr. Hana Boráková

Moje osudové ukulele

Píše se květen 2019, čekám a čekám na ten den s velkým „D“.
Už dlouho čtu, a čtu ráda stále znovu, knihu „Šlehačková oblaka“ od mé oblíbené začínající spisovatelky Terezky Salte. Je to
velice milá, usměvavá a hodná žena, která inspiruje stovky lidí
v Česku i zahraničí. Vystudovala Karlovu univerzitu, závodně
dělala gymnastiku a jako mladá bez zkušeností odletěla sama
do Norska, kde zažila spoustu krásných, ale zároveň náročných
dní. V knize píše o svém životě, o různých událostech, kdy si
sundala své růžové brýle nebo o tom, jak padala z těch nadýchaných oblak přímo dolů na tvrdou zem.
Ve všem kolem její tvorby jí pomáhá její přítel John Erik a pocit
štěstí i lásky jí dodává její dvouletý syn William. Ale zpátky ke
mně…

Vždy jsem pochybovala, zda mám nějaký talent. Zatímco jsem
sledovala své kamarády, jak svůj talent rozvíjejí, já se trápila,
že nic nesvedu. A sledovala jsem nejen své kamarády, ale i známé osobnosti na internetu.

Dneska to přišlo! Už je to tady! Celá natěšená jsem nasedla do
auta a znovu jsem pročítala její knihu. Dojeli jsme! Plná štěstí,
radosti a nedočkavosti s knížkou v ruce jsem vkročila do malé
nenápadné kavárny, která byla plná cupcaků a světýlek. Uviděla jsem v rohu kavárny Terezku Salte i s její rodinkou. Polila
mě vlna štěstí i nervozity a pomalými krůčky jsem kráčela k
ní. Podepsala mně knihu a rozvedli jsme konverzaci. Příjemně
se mi povídalo, byla jsem šťastná. Jako třešnička na dortu bylo
pozdravení s Johnym, samozřejmě norsky! Už jsem věděla,
jaký je ten pocit, o kterém píše autorka v knize. Letět si někde
v oblacích a starosti zahodit za hlavu.

Jednou mi na obrazovku mého telefonu vyběhlo video, kde
moje oblíbená herečka hrála na ukulele. A to mě neskutečně
zaujalo. Nástroj, vypadající jako malá kytara se čtyřmi strunami, který i nádherně zněl, jsem si okamžitě zamilovala. Vždy
jsem chtěla hrát na strunný hudební nástroj, ale kytara byla pro
mě velká a moc složitá. Tohle byla skvělá příležitost začít rozvíjet a objevit můj talent. S objednáním modrého sopránového
ukulele to vše začalo. Nebyla to procházka růžovým sadem, ale
nakonec jsem uznala, že tohle je můj skrytý talent.

Už od malička mám úzký vztah k dalekému severu a k přírodě.
Před pár lety jsem se začala hojně zajímat o Norsko a učit se
norštinu. Velice mě to fascinuje! Stát bohatě spjat s tajemnou
přírodou a úžasnou kulturou. V tomto směru jsme si s autorkou
velice podobné. Máme stejné názory i špetku té dobrodružnosti. Toto setkání pro mě moc znamenalo a budu na něj dlouho
vzpomínat. Jsem ráda, že jsem měla možnost ji potkat.

Již jsem měla dvě příležitosti ho předvést. Jednou na školní akademii, kdy jsem překonala svoji obrovskou trému. Já jsem hrála, spolužačka Magda zpívala. Byl to neskutečný zážitek, kdy
po odehrání posledního akordu začal obrovský aplaus. Druhá
příležitost byla na školním plese, kterou jsme získaly díky naší
paní učitelce, která nás učí český jazyk. Ta naše číslo doporučila zařadit jako kulturní zpestření.

A kdo ví, jak se můj vztah ke všemu “norskému” bude odvíjet
v budoucnosti...... Třeba se s Terezkou ještě setkáme, možná
už někde v norské kavárně...

Moje rodina mě neskutečně podporuje. Nejen chválou, ale na
Vánoce jsem dostala nové krásné koncertní ukulele s barevným
obalem. Ukáply i slzy a nejen moje, ale i babičky. Myslím, že
všichni mají nějaký skrytý talent a časem ho i najdou. Jako já.
Je úplně jedno, jaké osudové setkání jim ho pomůže objevit
a odkrýt.

Práci napsala Aneta Kročilová, Bánov, 9.A

PŘIJMEME
VYUČENOU KUCHAŘKU

Práci napsala Sára Šimoníková, Bánov, 9.B

S PRAXÍ VE VAŘENÍ DO ŠK. KUCHYNĚ
DOMOVA MLÁDEŽE SŠ-COPT V UHERSKÉM BRODĚ.
8 HODINOVÁ PRAC. DOBA VE SMĚNNÉM PROVOZU.
NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2020.
POŽADUJEME FLEXIBILITU A TRESTNÍ
BEZÚHONNOST.

Obecní úřad Bánov
nabízí hraní na přání
v obecním rozhlase
pro jubilanty 60+.
Bánovský zpravodaj | 2/2020

MŮJ PŘÍBĚH o Setkání

Bližší info:
Ing. Ladislav Kryštof, ředitel SŠ-COPT.
Životopis zašlete na email:
ladislav.krystof@copt.cz
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Modernizace školní dílny na ZŠ Bánov
V rámci programu MaS05-19 jsme v září 2019 podali
žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na
"Podporu vybavení dílen v základních školách“. Naše
žádost byla schválena a od Zlínského kraje jsme získali
na realizaci projektu „Modernizace vybavení školních
dílen“ dotaci ve výši 70 000 Kč z plánovaného rozpočtu 100 000 Kč. Zbývajících 30 000 Kč poskytla obec
Bánov.
Učebnu dílen jsme částečně rekonstruovali před 4 lety, kdy jsme
pořídili nové pracovní stoly, regály a nejpotřebnější nářadí. Nadále
jsme se však potýkali s nedostatečným vybavením dílny nástroji
pro všechny žáky. Proto jsme se zapojili do tohoto projektu a získanou dotaci využili k vybavení 18 žákovských pracovišť nástroji
pro ruční obrábění (pilky, pilníky, rašple, kladiva, hoblíky, kleště,
akušroubováky, akuvrtačky, přímočaré pily, apod.). Dodavatelem nářadí a pomůcek byla firma KOVO, v. d., Veverská Bitýška.
Modernizací dílny se zvýší kvalita výuky a technické práce se stanou atraktivnějším předmětem, který v budoucnu ovlivní uplatnění našich žáků na trhu práce.
I přes neočekávané uzavření škol proběhly na naší základní škole
dva projektové dny, kterých se zúčastnilo jedenáct žáků pátého
ročníku. Žáci si mohli vyzkoušet práci s různým nářadím a pomůckami, které se v žákovské dílně používají. Pracovali s pilkami, pilníky, rašplemi, ale také i s ručními vrtačkami, elektrickými
pilkami, vypalovací stanicí, atd. Práce žáky velmi bavila. I z fotek
je vidět, že se do práce pustili s velkým nadšením a pílí. Žáci si vyzkoušeli základní dovednosti při práci s nářadím. Vytvořili pěkné
výrobky - dřevěné domino, hrací kostky, závěsy z překližky a malé
městečko. Touto cestou děkujeme všem žákům paté třídy za jejich
odvedené výkony, odhodlání, spolupráci a pečlivost.
Mgr. Ivana Mačková a Mgr. Martina Pavlíčková
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Doba „koronavirová“ ve farnosti sv. Martina
Letošní jaro bylo úplně jiné, než bychom čekali. Kvůli
koronaviru se (nejen) naše země téměř zastavila, nebo
minimálně zpomalila. Týkalo se to škol, mnohých provozoven, společenského, kulturního i sportovního života a také našich kostelů. Jak tedy zasáhla epidemie
farnost Bánov?
Vztah s Bohem je něco osobního, proto je důležitá soukromá
modlitba, ale svůj velký význam mají také společné bohoslužby.
Poslední taková bohoslužba byla v neděli 8. března 2020, potom
došlo nejprve k omezení počtu účastníků, až byly veřejné bohoslužby zrušeny úplně.
Společné modlitby mohly probíhat jen v rodinách. Bohoslužby byly pouze soukromě, později jen s nejnutnějšími pomocníky
(kostelník, ministrant, lektor, příp. varhanice). Byly zrušeny,
nebo odloženy svatby a křtiny, také byla posunuta slavnost I. sv.
přijímání pro děti z naší obce. Pohřby se jedno období mohly konat
jen na hřbitově.
V rámci farnosti a vůbec katolické církve existovaly různé nabídky, s kterými přicházela biskupství, ale také jednotlivé farnosti
a věřící. Většina z nich byla prezentována skrze elektronická nebo
i tištěná média, případně na nástěnkách v kostelích. Uvedu zde
alespoň některé z nich.

Bohoslužby
V kostele sv. Martina máme webovou kameru a díky ochotě našeho pana webmastera se mše sv. od 28. března 2020 přenášely přes Youtube. Farností, které takto zprostředkovávaly věřícím bohoslužby bylo velké množství, vznikla webová stránka
www.mseonline.cz, kde byl pěkně zpracovaný jejich přehled.
Do této iniciativy se zapojil rovněž papež František, jehož ranní mši sv. v 7:00 hod. bylo možno sledovat na stránkách
www.vaticannews.va a s překladem také na TV Noe a TV Lux.
Bohoslužby byly v této době více vysílány i ve veřejnoprávních
mediích.
Od 27. dubna se začaly konat bohoslužby i v Bystřici pod Lopeníkem a v Suché Lozi. Nejprve se jich mohlo účastnit 30 věřících
(účast byla omezena na rodinu, která měla ten den úmysl mše
sv.), později se počet zvýšil na 100 osob. Následně došlo k dalšímu rozvolnění, a to v našich podmínkách prakticky znamenalo
účast bez omezení, ovšem za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření.

Modlitba v rodinách
Naši biskupové nás vyzývali ke spojení v modlitbě „za ukončení
epidemie, za všechny nemocné a ty, kteří se o ně starají“ a to denně ve 20 hodin. Vznikaly různé novény a modlitby pro tento čas.
K Velikonocům byly nabídnuty jednoduché pobožnosti pro tzv.
„domácí liturgii“, kterou také mnozí využili.

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
po telefonu
Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta
vytvořily tým pro duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu, do nějž byla zapojena necelá dvacítka odborníků. Dle slov
P. Pavla Stušky, který byl členem týmu, byla služba vnímána velmi pozitivně, její nabídky využilo asi 110 lidí, kteří zpravidla bojovali s nejistotou a obavami. Při hodnocení této formy pomoci bylo
rovněž konstatováno, že služby nebylo zneužito, což se u jiných
tísňových linek stává (lidé na ně občas volají „z legrace“). To bylo
přičítáno vážnosti situace.

Otevřené kostely
Některé kostely byly v určené hodiny otevřeny a věřící měli
možnost přijmout svátosti. V Bánově to bylo jen na Bílou sobotu,
jinak byla tradičně otevřena předsíň k osobní modlitbě. Bylo však
zřejmé, že lidé, zvláště starší, se v této době zdržovali více doma.
Období epidemie bylo pro nás všechny náročné, ale také to byla
velká zkušenost. Několik postřehů k této době z pohledu věřícího:
• Jsme velmi rádi za TV Noe, slovenskou Tv Lux, rádio Proglas
a také za možnost přenosu bohoslužeb (nejen) z našeho kostela.
• Některé přenosy bohoslužeb byly připraveny velmi jednoduše,
jiné téměř na profesionální úrovni i s více kamerami.
• Díky těmto přenosům jsme měli možnost slyšet bohoslužby
z různých míst a také různé kazatele.
• Ale scházel nám osobní kontakt, který je pro víru důležitý.
• Mnozí se doma scházeli k večerní modlitbě a více se tak
sjednotili – to jsme vnímali i v rámci celého národa.
• Někteří věřící prožili Velikonoce ve větším klidu než obvykle –
epidemie nás „zastavila“.
• Mnozí (včetně mne) měli více času, který bylo možné využít na
četbu, modlitbu, či jiné dlouho odkládané práce (úklid).
• Uvědomili jsme si více svoji křehkost a zranitelnost, ale také
společnou sílu.
Rád bych také touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli svou
prací, že jsme toto období zvládli. Jako věřící říkám „Bohu díky“,
ale velké poděkování patří také všem zdravotníkům, pracovníkům
ve službách, dopravě a policii. Poděkování i všem lidem dobré
vůle za jakoukoliv pomoc, ochotu nasadit se, všem věřícím děkuji
za jejich modlitby. Poděkování patří rovněž Obci Bánov za darovanou desinfekci a spolupráci. Velké poděkování všem, i těm, na
které jsem asi zapomněl.
P. Jiří Putala

Bánovský zpravodaj | 2/2020
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Memoriál Zdeňka Zálešáka

spojený s oslavou výročí Posvěcení
bánovského kostela.
Když jsme v minulém čísle předkládali plán akcí Hútku,
nikdo ještě netušil, jak se všechno změní. Najednou se
z důvodů koronavirové pandemie ruší plánovaná folklorní vystoupení po celé republice. Veřejný, kulturní
život ustal.
I my jsme museli zrušit plánovanou akci Zpívání u česnekářky.
Veškerá činnost souboru byla přerušena. Začali jsme sledovat
průběh omezení pohybu. Situace se měnila ze dne na den.
Jelikož se nám zdálo, že se situace zlepšuje a nastalo uvolňování, po domluvě se starostou jsme se dohodli, že pokud to bude
možné, akce Bánovské leto bude. My bychom z třídenní akce
zabezpečili neděli. Jako každoročně folklorní odpoledne. Jisté ale
v době domluvy nebylo nic. Znovu jsme oslovili dříve domluvené
soubory, zda budou ochotny se akce zúčastnit.
S programem jsme měli problém hlavně, z toho důvodu, že jsme
pozvali soubor ze Slovenské republiky, ale oni ještě do 10.6. nemohli cestovat. Nakonec „Slováci povolili“, a tak soubor mohl
účast potvrdit. Velmi se těší, že po delší době mohli začít trénovat
a konečně také vystupovat.
Pozvali jsme špičkový taneční soubor z Myjavy – Kopaničiar.
Myjava a Horňácko, regiony, které už v dřívějších dobách byly
značně propojeny. Jejich mluva se značně podobá naší, ale v tanci
se projevuje slovenská „nátura“, která je živější.
Z minule plánovaného programu vypadlo vystoupení Mikrokohútku, což chápeme. Dát dohromady všechny děti v době prázdnin
a po takové pauze nacvičit vystoupení, není uskutečnitelné. Což
každý určitě pochopí. Ale škoda to je.
Další pozvaný soubor je Oldšava . To jsou taneční páry „vysloužilců“ z Olšavy, kteří sice už aktivně v Olšavě nepůsobí, ale protože
mají folklor rádi, tak ještě dál vystupují jako OLD, tedy „staří“.
Ještě jeden soubor nám odřekl a tak hledáme náhradu, ale zatím
nemáme nic slíbené. Program, doufám, doplníme ještě o jeden
sbor. A samozřejmě domácí Hútek.

Co dělat, pokud najdete
vysíleného poštovního holuba?
Od konce dubna do konce září probíhají na celém území
Evropy každoročně tréninky a závody poštovních holubů. Ve všech státech Evropy organizují oblastní, zemské spolky a svazy závody ze vzdáleností od 100 do 1000
km, kterých se zúčastní tisíce holubů.
Ne vždy se však takovému závodníkovi podaří dosáhnout svého
cíle, domovského holubníku. Může mu v tom zabránit nepřízeň
počasí, momentální indispozice, poranění dravcem a podobně.
V takovém případě je pro holuba nejdůležitější co nejrychleji znovu
získat vyčerpané zásoby sil a sebevědomí k druhému, úspěšnému návratu domů. Zjednodušeně lze říct, že vše, co takový holub
potřebuje, je dostatek potravy, vody a pár dní v klidu. Ideální je
umístění do klece (větší krabice) s otvory před miskou s krmením

Jako minulé roky neděle začíná slavnostní dopolední mší za
účasti krojovaných. Rádi bychom případné krojované už předem
pozvali.
Odpolední program pokračuje v nově zbudovaném areálu na pálenici. Kde bude mimo avizovaný program zajištěno občerstvení.
Definitivní průběh akce, zveřejníme na plakátech, po ukončení
domluv.
Soubor Hútek Vás na celou nedělní akci srdečně zve a těší
se, že se v dobrém sejdeme.
O souboru Kopaničiar píše Markéta Ševčíková: "Kopanice jsou
jeden z nejzajímavějších etnografických regionů na moravsko-slovenském pomezí a rozkládají se v Karpatech jak na moravské, tak na slovenské straně. Srdcem moravských Kopanic
je Starý Hrozenkov, srdcem těch slovenských Myjava. A přestože se v roce 1993 tato oblast rozdělila mezi dva státy, vzájemné přátelství mezi obyvateli ani láska k folklóru nezmizely.
Na Myjavě udržují lidové tradice členové souboru Kopaničiar,
ve Starém Hrozenkově se milovníci folklóru sdružují v souboru
Kopaničár.
Oba regiony jsou si v mnohém podobné, přesto se v některých
aspektech diametrálně liší. Kromě dialektu (hrozenkovský připomíná dialekty z východního Slovenska a myjavský kvůli absenci háčků a čárek zase moravské dialekty), jsou rozdíly i ve
způsobu hry na hudební nástroje, v melodice písní a také v krojích.
Ty myjavské jsou kvůli silnému vlivu protestantů a evangelíků,
kteří se v oblasti kdysi dávno usadili, prosté a jednoduché: mužské jsou černo-bílé, ženské v modro-bílém nebo zeleno-bílém
provedení a bez výšivek. I svobodná děvčata mají zakryté vlasy
čepcem, který je ovšem jiný, než u žen vdaných. Oč jednodušší jsou ale myjavské kroje, o to divočejší a akrobatičtější jsou
myjavské párové tance, plné vyhazovaček a zvedaček, výskoků
a otoček snožmo, často prováděných ve velmi rychlém tempu.
Obrovskou legendou myjavského folklóru byl houslista, zpěvák,
primáš a sběratel lidových písní Samko Dudík. Bez tohoto muže,
často spolupracujícího s BROLNem, by se o myjavském folklóru
vědělo jen málo a soubor Kopaničiar a jeho muzika by se určitě
nedožily letošních 65 let."
Oldřich Havel

a miskou s vodou. Potravou se v tomto případě myslí téměř libovolné zrniny a luštěniny: pšenice, ječmen, slunečnice, kukuřice,
hrách i rýže.
Pokud najdete poštovního holuba s poraněním znemožňujícím let předejte jej prosím některému chovateli ve vašem
okolí.
Pokud najdete mrtvého holuba, bude vám majitel vděčný za
nahlášení čísla kroužku a místa nálezu. Nahlásit jej můžete
přímo příslušnému spolku dle čísla spolku.
Struktura čísla kroužku: CZ-17-0245-1521
CZ- Česká republika,(PL-Polsko, DV- Německo, SK- Slovensko);
17 - rok narození; 0245 - místní spolek; 1521 - číslo holuba
Všichni chovatelé poštovních holubů v ČR vám předem děkují za
jakoukoliv pomoc.
Zálešák Josef
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Legendární bánovský šampion vypálil všem rybník
Jubilejní putovní Staroměstskú flašu z 20. ročníku koštu slivovice ve Starém Městě u Uh. Hradiště si odvezl
Vladimír Kočica do Bánova.
Také další šampioni dvacátého ročníku koštu slivovice ve Starém
Městě byli přespolní. Ocenění za nejlepší meruňkovici odvezla na
Salaš Daniela Juráková, za hruškovici Ladislav Blecha do Traplic,
za kalvádos Jiří Novák do Spytihněvi, za oskerušovici Miroslav
Mrkva do Břestku a za pálenku ze špendlíků Vladimír Gabriel do
Polešovic. Ceny předávali představitelé města - starosta Josef Bazala se svými zástupci. „Taky pálím, ale zatím jsem nenašel odvahu, abych je přinesl“, přiznal první muž Starého Města.
Jako každý rok byl vyhlášen a oceněn majitel nejméně hodnoceného vzorku netradiční cenou - bílou holí. Překvapivě ji získal tchán
jednoho z pořadatelů Josef Němčanský ze Starého Města. Druhým
domácím oceněným byl Miroslav Mimránek, který nechyběl ani
jeden rok v degustační komisi. „Zvládl jsem to pět roků a není to
žádná sranda,“ přiznal první gratulant Josef Bazala.
Celkem pořadatelé ze Spolku přátel slivovice ze Starého Města
předložili na jubilejním ročníku koštu devět stovek vzorků. „My

to řídíme a vy na tom pracujete“, poděkoval za vzorky a podporu
Ladislav Prostředník, jeden z členů Spolku přátel slivovice.
Během sobotního večera hrála country skupina Jižané, ve vedlejším sále V.S.P. Band. Tombola obsahovala téměř pět set cen!

Kočicovi z Bánova umějí pálenku
od nepaměti
Lásku a cit pro dobrou pálenku podědil Vladimír Kočica z Bánova
od táty Františka a stejně jako řemeslo - instalatér a topenář - ji
předal svému synu Robertovi.
Dlouhá řada ocenění především v rodném Bánově z něj činí legendu místního koštu. Vyhrál snad ve všech vyhlášených kategoriích.
Na prosbu kolegy Josefa Čapka přinesl letos tři vzorky také k degustaci do Starého Města. Premiérovou účast proměnil v absolutní
vítězství a zisk putovní Staroměstské flaše! A to přitom vítězný
vzorek pálenky z durancií a malučkých trneček skončil vloni na
domácí půdě na 11. místě!
„Za rok mám sedmdesát, a tak jsem si nechal posledních deset
litrů tohoto šampiona na oslavu“, přiznal Vladimír Kočica.
Pavel PAŠKA

ŠAMPIONI:
Vladimír Kočica, Bánov • durancie, 2018, 62 b.
Karel Mareček, Salaš • meruňka, 2019, 60 b.
Ladislav Blecha, Traplice • hruška Will., 2017, 60 b.
Miroslav Mrkva, Břestek • oskeruše, 2017, 60 b.
Jiří Novák, Spytihněv • kalvados, 2018, 59.5 b.
Vladimír Gabriel, Polešovice • špendlík, 2019, 59,5 b.
Počet vzorků 904: Trnky, durancie 471 • meruňka 120
• hruška 102 • jablko 58 • oskeruše 42 • ostatní 111

Období pandemie v sociálně
terapeutické dílně Naděje
v Uherském Hradišti
Stejně jako všechny ostatní, i naši dílnu ovlivnila
v posledních měsících epidemie koronaviru. V souladu
s vládním nařízením byla sociálně terapeutická dílna
v polovině března na více než dva měsíce uzavřena.
Naše činnost se ale zcela nezastavila. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli našim klientům tuto situaci ulehčit a rozhodli jsme se
nabídnout jim možnost vzít si domů pracovní materiál, se kterým
v naší dílně pracují. Mohli se tak věnovat ve velké spoustě volna
činnostem, na které jsou zvyklí. Naprostá většina z nich této možnosti doslova s radostí využila.
A jak to vypadalo ve službě samotné? Ta se na chvíli proměnila
v šicí dílnu. Naše pracovnice šily bavlněné roušky, které pak darovaly pobytovým službám, v nichž bydlí naši klienti. Jsme rádi, že
jsme tímto způsobem služby mohli podpořit.
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Teď už je snad hlavní vlna pandemie za námi. 25. května byla naše
služba pro klienty znovu otevřena a opět jsme se mohli vrhnout
do práce – sice s rouškami a s dezinfekcí, ale se stejnou partou
skvělých lidí.
Tým NADĚJE 2020

Parné čtivo

Co sa može člověku vybavit, dyž sa řekne léto? Zpocené dveřa od chléva, olúpané záda, zmrzliny, langoše, strach z plavek? Nebo třeba zralé ovoce, grilování,
práca na záhumence, stín stromu? Jak sa k létu postavíme, tak ho strávíme a tak sa aj na podzim a v zimě
projeví naša kondica.
Většině z nás jistě zalahodí uchu a pak aj břuchu, že léto je období
hojnosti, a že tedy nejaké tlachání o hubnutí do plavek sa mělo
řešit radši v půstu. Léto je tomu období opakem, mělo by překypovat radosťú, ale umírněnú, otevírání sa světu, čili žitím naplno,
což je projev zdárnéj činnosti našeho srdca, keré právě přes letní
měsíce je dle východních teorií (směr Košice, ale nekolika násobně dál) na vrcholu svéj aktivity v ramci pěti ročních orgánových
období, společně s energeticky přidruženým tenkým střevem.
Symbolem léta a rovněž srdca je oheň, a to neenom podle východních nauk, ale vypovídá o tom aj súvislost s jedným naším historicky spjatým letním svátkem a také tradica opékání a moderně
grilování. Oheň jak známo šlehá hore a při neumírněnosti može
leccos spálit. Aby plápolal ku našemu prospěchu a zároveň nepůsobil zmíněné destrukce, je třeba náležitě vyživovat tělo aj ducha.
K tomuto bych odkázal na srdečné verše, kde je jakýsi vzorový
postup letního stravování nastíněn.
Třeba sa ale vrátit k úvodním řádkom, kde sem zanechal jakési
otazníky, nech to má trochu řád, jak srdce rádo. Poďme na to
polopaticky. Představme si, že idem se zapálenú lúčú přilepenú
izolačkú u levé paže k vodě. Je horko, voda přímo láká. Hép do
vody, zuby drkotajú, ide sa na deku, slunko za mrak, koža zhusí...
Naproti sa dělajú langoše, Když ne, tak hranolky lebo bramboráky. Už sú v nás. Hmmmm, to je v břuchu teplúčko, navíc ta sviňa
sa zas dere zpoza mraku. Jasný signál pro ledňáka nebo točenú,
buď zmrzku, nebo kofolu, to je jedno, hlavně ať je ledová. Tak
a včíl už sa enom nekde vyvalit, povolit plavky a nechat sa trochu přibarvit slunkem, šak aj vitamín D, nakonec dobré, že svítí.
No ale nesmíme zapomenút sa proti slunku natřít! Aj děcka, ináč
bysme moseli pod strom.
Toš tak, sledovali ste, co dělá lúč? V rámci předchozího odstavca
nám nekolikrát skoro vyhasla a párkrát div nepodpálila karimatku
(nebo karitaťku, abych sa vyjadřoval vyváženě dnešní době). A to
sme zatým enom u energetickéj stránky.
Kvalita přijímaného hmotného skupenství je stejně tak podstatná.
Langoš z rafinované bílé múky, smažený na přepáleném rafinovaném oleju, polétý kečupem z rafinovaného cukru a dochucovadel
je asi tak přínosný, jak dyž hodíte do táboráku polystyrén a idete
opékat. A rafinaca znamená ochuzení potraviny, vesměs o cenné látky, sic kvalitativně hodnotné, leč kvantitativně, z hlediska
potravinářského průmyslu, nežádúcí. Obecně odeberete složku
suroviny cennější na vitamíny, minerály a fytoživiny a ponecháte
škrob, bílkovinu nebo tuk. To je velký přínos pro sklady a obchodní regály, ale velká ztráta pro naše těla. Zmrzlina jakbysmet, blivajz. Jestli ju ale nemáte domácí, z kysané smetany, medu nebo
nerafinovaného cukru a čerstvého zralého ovoca, ať nekřivdím.
Aj langoš sa dá udělat z múky třebas špaldové a na domácím sádle.
Toť takové základní zamyšlení, keré při správném pojetí može
předejít, aj při letním parnom, mokrým flekom na košuli, trupu

ve sprše připomínajícího polskú vlajku nebo třeba úpalu či průjmu. Eště borec nakonec - dyž už ste si s sebú k vodě nevzali nic
z homemade špajzky, dajte přednosť před smaženinama radšej
vařenéj turkyni, kerú srdce rádo. Tu nabízajú též v každéj hladovéj dodávce a stánku. Eště dyby tak byla z místní produkce!
Aj bysme oželeli, že nám třeba šústí z ní poléce za humnem ve
větru. Soběstačnosti nech sa vychazá vstříc. Děkuju za čtení
a vinšuju radostné léto.

Letní hojnost srdce
Léto máme v plném prúdě...
Kerý orgán barví rudě?
Barví líce, barví tváře,
a když je na pravém místě,
vyzařuje pak z člověka jasná vnitřní záře.
Zbylým orgánom je onen císařem,
hlavě snad, však mu nepřikážem.
Udává řád a rozlišuje správné a nesprávné,
má rád radost, však vyčerpá ho veselení přehnané.
Láskyplnost a spokojenost jeho dobrý stav odrážá,
naopak nervozita a závislost mu energiju podrážá.
Špatný stav uzřeme aj když jazyk nevládne plynulé řeči,
logicky tudíž ani lež tomuto orgánu nesvědčí.
Řídí krev a řídí cévy,
je tu nekdo, kdo furt neví?
Je domovem pro ducha Shen,
při jehož špatném zázemí jest spánek rozrušen.
Tenké střevo je mu orgán přidružený,
tomu, co připomíná šípek a šípem bývá leckdy zasažený.
Léto a poledňo je doba jeho vrcholné aktivity,
má rád hořkkú chuť a symbol ohňa je mu vrytý.
Osrdečník ho brání před průnikem škodliviny...
Už je teda jasné, že sa jedná o srdce? A ne o orgán žádný jiný!
Co pro okruh srdca a tenkého střeva možeš udělat třeba Ty?
S mírů zařadit do stravy listové saláty.
Hořkú chuťú pyšní sa neenom čekanka,
ale aj všem známá lékařská smetánka.
Občas dyž kukuřica pomože k sytosti,
přinese dle TČM do srdca radosti.
Prospěšné sú aj krvavě zbarvené ovocné plody,
kvalitní červené maso, ryby, hrách, čočka, fazole či aj kakaové boby.
Stačí dyž převládá přes léto kratší tepelná úprava.
Radostné léto vinšuju a snáď Vám k temu přispěje aj tato úvaha.
Marek Smetana, JJSP
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„Černá kronika“ v době „od Serényi k Serényi“
… aneb - také se stalo.
„Oloupení pana převora“
„Vzpomínky všeck vracej se k minulému létu (roku 1643). Tehdá
vtrhl nepřítel švédský do země této vlasti naší milé a zplundruje
napřed Kroměříž, potom do města Brodu Uherského se dostal.
Nepokojných časů válečných použili i někteří lidé poddaní Jeho
Milosti pana hraběte Gabriela (míněn Gabriel hrabě Serényi,
v letech 1633 až 1664 pán Novosvětlovského/Bojkovského panství) a zapomenouce se nad Pánem Bohem a svou milostivou
vrchností po své vůli chodili a nemalou insolencí (česky „nestoudnost, drzost“) na cestách a jinde činili, až i dvojí poctivosti hodného pana převora Matky Boží z města Uherského Brodu (mj. také
duchovního správce bánovské farnosti) tam kdesi v Suché Lozi
obrali, zbili a na zdraví jemu nemálo ublížili.“ A také další loupeže
prováděli.

„Mistr popravní dostal za tři dny po 22 groších na výživu, šerhovi
(biřici) jeho vyplaceno bylo po 6 groších na den a oběma darováno
bylo 6 másů vína po 3 groších. Na exekuci vydáno: za 24 svíček
7 grošů 5 denárů, šerhovi (biřici) od provolání viny odsouzencovy
15 grošů, od zvoněni 6 grošů, od stětí hlavy 24 grošů, od zakopání 12 grošů 6 denárů a za rýč a motyku, koupenou k popravě,
6 grošů, A poctivý úřad během vyšetřování vypil 6 másů vína po
3 groších a za pálené kromě toho vydány byly 4 groše 5 denárů.“
Pro zajímavost - o dvacet let později se objevují jako obyvatelé Bánova (Martinovi jmenovci) manželé „Mikolas Drobina et Barbora“, kteří se před tureckými nájezdy v roce 1663 schovali do Uherského Brodu, kde se jim 14. listopadu 1663 narodila a 17. listopadu
byla pokřtěna dcera „Catharina“. Nevíme o nich nic bližšího, protože nejsou uvedeni ani v urbářích, ani v lánovém rejstříku.

Mezi nimi „principál jejich Martin Droběna z Hrozníkova“ (míněn
Starý Hrozenkov), který byl lapen a deportován na zámek Nový
Světlov u Bojkovic. Tam jej soudila městská rada bojkovská (jinak
souhrnně zvaní „úřad“ nebo „právo“). 30. května 1644 toto bojkovické ‚nižší právo synovské‘ zažádalo o ponaučení (jak v tomto
případě postupovat) nadřízené ‚vyšší právo otcovské‘ v Uherském
Brodě. A zároveň požádalo o mistra popravního (kata), pro kterého poslalo ochranný ‚convoj‘.

„Polapený škůdce“

30./31. května začal výslech. Droběna dobrovolně vyznal, že
s ním „převora přepadlo velké množství (lidí) a vzali mu ručnici
(pušku), plášť, 12 dukátů a řetízek“. Následovaly dvoje ‚tortury
světlého trápení‘ (pálení na žebříku), „při čemž mistr popravní
spotřeboval 24 svíček“. „A Droběna vida, že blíží se konec jeho života, vyžádal si kněze. Večer přijal od něho správu křesťanskou,
vyzpovídal se a druhého dne ráno (1. června) přijal velebnou svátost. Usmířen vypovídá dobrovolně právu bojkovskému, že žádná
vražda jej na svědomí netíží a že jmen všech svých druhů pověděti nemůže, neboť jich všech ani neznal. Byli mezi nimi mnozí
z Bánova, Nové Vsi, ba i z dalekého okolí Vsetína.“ S ohledem na
Droběnův špatný zdravotní stav už nedošlo k požadované třetí tortuře. Ale byl vynesen ‚ortel‘ smrti stětí mečem, který byl vykonán
2. června 1644 večer.

Škůdce musel v Bánově způsobit velké škody. Proto se purkmistr ani konšelé (jinak souhrnně zvaní úřad) s touto ústní odpovědí
nespokojili a jako ‚právní synové‘ požádali o „naučení a mistra popravčího“ vyšší ‚právo otcovské‘ v Uherském Brodě. To jim v dopise z 19. července 1660 potvrdilo (v souladu se souborem zákonů zvaným Obnovené zřízení zemské), že pokud nemají písemné
svolení vrchnosti onoho škůdce, nemohou jej soudit. A ‚poručují‘
jim, aby jej předali do Uherského Hradiště.

V červenci 1660 v Bánově polapili jakéhosi škůdce. Navíc z jiného
panství. Nevíme čeho se dopustil. Byl chycen, posazen do vězení
nacházejícího se nejspíše ve sklepení Dvora. Správce panství bánovského Andriáš Svatojirský jel situaci řešit ke krajskému hejtmanovi do Uherského Hradiště. Ten mu ústně odpověděl, že bánovský úřad nemá právo jej soudit, protože podle práva jej může
soudit pouze jeho vrchnost.

Nevíme, jak případ dopadl. Ale pro bánovský úřad to muselo být
zklamání. Chtěli využít svého práva soudu (s využitím práva trápení), který jim vrchnost přenechala (protože dopis je adresován
na bánovský úřad, nikoliv správci panství). Ale, co už.
Možná, že už tehdy byl panu Svatojirskému k ruce pozdější hejtman panství Jiří Alexandr Hladký. Ten je v Uherskobrodské matrice pokřtěných uvedený k 11. lednu 1664 jako křestní kmotr
„Georgius Hladky“ právě před dvěma dny 9. ledna narozenému
„Joannesovi“, jehož rodiči byli „Mikulas Zizu et Margaretha Z Banowa“. Možná stejní „Nicolaus Ziza et Margarita“ měli 13. června
1684 křest toho dne narozené dcery jménem „Elizabetha“.
„Známé firmy ze Suché Loze“
Mezi 8. až 14. prosincem 1660 „Pavel Vadasů z Vlachovic při právu Bojkovském útrpně vyznal … že Kyselíka ze Suché Loze … nezná“. V našem kraji musel být Kyselík „známá firma“.
A následně – „roku 1676 byl dosvědčený „obchod“ Jakuba syna
nebohého Matúše z dediny Hrozenkova (míněn Starý Hrozenkov)
– přepadl formany Brúmovských židů s ševcem Sucholozskym
a jinými tovaryši a obral je dokonale.“

Hans Ulrich Franck – Dravý útok (Dřevoryt po leptání, 1643)
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lezla duom zamčený, a nemohúc se dotlúci ani dovolati, vyrazíc
ode dvora okenici do světnice vlezla a jeho, jakž lehl na pohrádce
(posteli), duchnú přiodětého, mrtvého nalezla. Všeho modrého,
že bylo lidem ku podivení, toliko pod levým prsem bílý pryskýř,
coby opálený jako taléř, a na levé ruce mezi pěstí a loktem druhý.
A smrděl, že nelze bylo k němu přistúpiti, někteří pravili, že by
ho zlý duch udáviti měl. A toho dne nákladem Jiříka na dolním
kerchově jest pochován.“ (Nejspíše míněn zrušený hřbitov u bývalého farního kostela sv. Jana Křtitele, nyní chrámu Mistra Jana
Husa, v Uherském Brodě.)
„Tragická úmrtí“
6. listopadu 1692 byla na hřbitově v Bánově pochována tragicky
zesnulá bánovjanka („ex Banow“) „Susanna dcerka Waczlawa
Mahdalika která byla utonula v rybniku Tústowskem (?) a byla
tam 11 Nedel v 8 letech“. Její rodina (včetně babičky „Dorothy
Machdalky“ zmiňované k roku 1656) je v letech 1674 a 1677 uváděna v půllánovém domě nacházejícím se v místě dnešních domů
označených čísly 101 a 282.

Jan Karel hrabě Serényi (+5. ledna 1691)
Syn Gabriela hraběte Serényi a v letech 1687 až 1689/1692 majitel bánovského panství.

„Svědectví o smilstvu“
28. září 1674 vznikl urbář bánovského panství. Na jeho poslední
straně, která k urbáři nepatří, je uvedena část svědectví. Nevíme
za jakých okolností a kdy se tam toto svědectví dostalo. Ani kdo jej
vyznal. A zda se vůbec týkalo obyvatel bánovského panství. Pro
zajímavost však těchto 14 řádků (psaných „česky“, tehdy používaným písmem „kurent“), uvádíme:
„Až přišedše k ložnici k za kteréž jsmi leželi. Mau manželku po
prsých macal. V neděli minulou přinesl zabité prase ze dvoru Tešovského a da jej Dorotě. Vezma pak podušku šiel na hůru ležeti.
A v tom, když jsme se strojili jíti k slovu Božímu a on sejdauce
z týž hůry, nevěděl co činiti. Domnívaje se, když my ujdem do
kostela, že řečená Dorota doma zůstane. Však potom šiel s námi
k slovu Božímu a nepřišel k vobědu. Než Dorota strojila jemu večeři kteroužto, když sem napomínal, aby tech schůzek postranných zanechali a raději, aby sobě jeho vzala, ona řekla, že mu
jeho otec nedá.
Více nevím, a což tuto svedeim to prijimu k své víre a duši.“

Na hřbitově byli už sto let pochováni také dva mládenci, které
zabili lapkové z Drietomi (na Slovensku), jak nám opět vypráví
Bartoškova kronika: „28. dne (dubna 1581) Dřítomští na horách
zabili jednoho mládence z Olomúce a druhého z Ščávnice, a jednoho studenta hanebně usekali a postřelili, též z Sčávnice, a jednoho puchpintera (asi míněn „Buchbinder“, česky „knihvazač,
knihař“), rodem s Saské země, a ještě jednoho, též z Olomúce,
usekali, a ten mládenec z Olomúce, který zabit jest, též zabil jednoho z Dřítomy. Ti dva jsú pochováni v Bánově 29. dne dubna
a ti porubaní do Brodu přivezeni, Baltasar Stam jich hojil, a ten
student z Ščávnice po nemnohých dnech umřel.“
Počátkem tohoto století se provádělo odvodnění ze severní strany
kostela. Při výkopových pracích byly nalezeny ostatky mrtvých.
Třeba se jednalo o ostatky výše uvedených.
Martin Borák
Podklady:
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„Mor“
Od září do konce roku 1683 „řádil“ v Uherském Brodě a okolí mor.
V Suché Lozi na něj zahynulo 15 osob. Jak moc se rozšířil v Bánově, nevíme.
Ale víme, že před jedním stoletím umřel (možná na mor nebo
možná na jinou nemoc) Jiřík Turek z Bánova, jak nám o něm
vypráví Bartoškova kronika. Jiřík Turek a jeho manželka sloužili
u (autora kroniky) Jiřího Bartošky v Uherském Brodě. 29. ledna
1582 Jiří Turek „po večeři posedíc dobrú chvíli asi do 3. hodin na
noc (tj. do 19:30),… domů zdráv šel“. Jeho manželka zůstala
u Bartošků. „Potom 31. dne žena jeho řekla, nevím, co je toho, že
můj Jura ani včera ani dnes zde nebyl, a bylo okolo nešporů, musím domů jíti a vohledati, snad někde umřel. Tak šla a přijdúc na-

Droběna z Hrozenkova), č. IV. – s. 402 (r. 1676 – švec Sucholozský). (Oboje přístupné na http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:b3dde880-8de5-11e5-b433-5ef3fc9bb22f .)
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1971, s. 124.
Borák, František: Poznámky.
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Rozmarné jaro 2020
Úvodem svého článku bych se chtěl omluvit dámám,
které studují U3V, že jsem mylně informoval v minulém čísle BZ o jejich budoucí promoci. Díky karanténě
a omezením se toto vše odložilo na září.
Takže jako prognostik jsem neuspěl, ale kdo uspěl? Na úvod bych
chtěl jen uvést, že tento článek vznikal více než 2 měsíce, ne že
by byl tak těžký, ale pořád se něco děje, tak to průběžně upravuji, doplňuji a doufám, že v době, kdy toto budete číst už spousta
zákazů, příkazů…nebude platit, protože kdyby jo, tak se ta svině
(rozuměj korona) vrací.
V této těžké době se objevila řada problémů, o kterých jsme vůbec
před tím nevěděli, řada výrazů, které jsme neznali – jako např.
COVID – 19, coronavirus, ČT3, zavřené hospody v Bánově, karanténa pro všechny, distanční výuka, koronaprázdniny, mytí rukou
(jeden kamarád si myl ruce tak důkladně, že prý na dlani našel
tahák z maturity), nošení roušek…
Tím by mohla vzniknout nová tradice – nevím, zda je to pravda,
ale můj dědeček – pan profesor - lákal svoje přítelkyně a studentky
na sbírku motýlů a brouků doma (z jeho doby pochází film Cesta
do hlubin študákovy duše a památný výkřik prof. Matulky – To
je ale veliká krása), já jsem mohl lákat na krásně vázanou sbírku
zákonů a věřím, že moji vnuci budou lákat na sbírku roušek, už to
pro ně shromažďuji.
Ona ta rouška se stala takovým symbolem chování, kdo ji neměl,
byl nenáviděn, nepřítel státu něco jako Brežněv, Hitler, vrah Vinetoua, doktor Cvach, Janoušek či Krejčíř. Zde jeden test – jak se
nyní (jaro 2020) zachová nahá dívka na FKK, když ji oslovíte – co
si nasadí? - horní díl plavek, dolní díl plavek, roušku, náušnice
a nebo něco jiného? Pochopitelně si nasadí roušku.
Pěkná je taky moravská rouška – 3 plátky slaniny s gumičkou.
Bohudíky se objevila i spousta vtipů, scének, písniček a těmto
bych se chtěl věnovat. Asi budete většinu z nich znát, ale pro připomenutí uvedu nejlepší z nich, protože kdybych uvedl všechny,
tak je to na několik pokračování.
Vzpomínám si na první (pak už musím lovit v paměti počítače
a telefonu.) To bylo asi 12.3., kdy byla omezena zavírací doba restaurací do 20.00 hod. – to jsme netušili, že nám druhý den zavřou definitivně. Tak před jednou restaurací někde na Ostravsku
byla cedule – dnes otevřeno do 20.00 hod. Pod to někdo křídou
dopsal – „Bo Korona, ty cype, chodí enom v noci!“
No a pak už se pytel roztrhl. Mnoho přísloví a hlášek pozbylo svoji
platnost – např. všude dobře, doma nejlíp, jdu na jedno, jak bylo
ve škole, v kolik vyzvedneš děti, buď pozitivní, jakou rtěnku, ruku
líbám, ochutnej ode mě, máš zaracha, nebo nově - mám co na
sebe, ale nemám si to kam obléct. Nebo nová úsloví – host do
domu, roušku na hubu, kde se rouška vaří, tam se dobře daří,
lepší rouška v hrsti než respirátor na střeše….
Kolovaly i drsné vtipy typu – Kde je Tvůj manžel? - Na zahradě –
Neviděla jsem ho – Musíš kopat
Další černý humor: Do baby boxu v Brně někdo nacpal 7letá dvojčata
Za jednu z nejvtipnějších zpráv považuji zpověď jedné úžasně
rychle hovořící – kadence samopalu vzor 58 - asi Španělky nebo
Portugalky, týkající se distanční výuky (přes PC): „Poslouchejte,
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to nefunguje tahle distanční výuka. Vážně to je neskutečné, hned
od rána. Miliony whatsappových zpráv – mám 4 děti, ať jsou
zdravé. Jen si představte kolik učitelů na 1 dítě, kolik předmětů.
Mám doma jen 2 počítače. Celé dopoledne se o počítače perou.
Jeden z učitelů mé dcery žije ve světě snů, myslí si, že ona vstane
ráno v 8 a uvidí ho na obrazovce. V 8 ráno se jen zvládá otočit v
posteli. Kde vystupuješ? Učitel hudby mé nejmladší dcery mi dnes
ráno poslal noty. Co mám udělat s touto informací? Copak mám
doma nějakou kapelu? Neumím číst hudbu. Dost učitelé, zklidněte to – menší očekávání! A celý den – Jak se to dítě cítí? Mělo by
nakreslit obrázek… Jak se cítí? Celý den tráví čas na svém mobilu
– je mu dobře!! Spí dobře, jí dobře. Jak se cítí? Zeptejte se mě,
jak se cítím já! Rozpadám se na kousky, chodím od jednoho dítěte
k druhému – tady je chemie, tady je matematika, zapomeňte na
to! Jak mám tyhle věci vědět? Teď naše děti zjistí, jak jsme hloupí. To není správné. Opravdu. Jak mám vědět, jak se přeměňuje
nepravý zlomek? Pokud je nepravý, proč ho s tím otravovat. Nechte ho samotného! Proč to říkám? Dodělali jste nás. Pokud nezemřeme na koronu, zemřeme na distanční výuku. Tady to máte,
dostala jsem to ze sebe!“
(pozn. edit. – čtěte pomalu a 2x, co věta, to perla, nejlepší je
výkřik – kde vystupuješ?)
Nebo večer na ČT24 byla hádka učitele, který tuto distanční výuku
propagoval a s ním se hádala matka, která má 7!!! dětí a jen jeden
PC, který navíc potřebuje pro práci.
Někteří rodiče nezvládají péči o děti a dramaticky vzrostl počet
žádostí o umístění do Klokánku či Koaly - paní Hana Kupková
z Fondu ohrožených dětí uvedla, že jí třeba volala zoufalá matka,
vymýšlející si dramatickou sociální situaci, až pak nakonec přiznala, že má dětí plné zuby. Byl odhalen i případ matky, která nechala doma samotného chlapce na psych. léčbě a při kontrole doma
nebyla ani schopna říct, kde má dcerku. Pak si vzpomněla, že
u nějakého Pavla, ale nezná jeho příjmení, ani bydliště.
Pro matky s dětmi to prý není karanténa, ale haranténa.
Pěkná žádost učitelky – Prosím rodiče, aby při výuce přes PC nechodili v pozadí v trenýrkách s pivem a nekritizovali výuku.
Koncem dubna přišlo konečně z Min. školství vysvětlení, jak to
bude se školní docházkou: Děti nar. ve znamení Štíra budou chodit do školy každé liché pondělí a sudý čtvrtek 9 -15. Děti, jejichž
babička umí plést, mají od 14 h. družinu. Třeťáci, kteří mají v konjunkci Lunu s Marsem, budou chodit v úterý a pátek od 14 do 16.
Děti nar. v 39. těhot. týdnu nemohou chodit na obědy, ale mohou
začínat až v 9. Druhý stupeň to má stejně, ale obráceně pro dívky
a chlapce. Děti narozené ve čtvrtek budou mít vyučování pouze
odpoledne, pokud to nejsou blonďaté holčičky. Ty budou chodit
do školy každý lichý pátek 8 – 12. Nějaké otázky?
Úžasná byla reakce mé 8 leté vnučky, když se 15.4. dozvěděla,
že povinná školní docházka se mění na volitelnou. Tak pravila na
dotaz, zda bude chodit do školy: Rozhodně nikoliv. (Vstává v 11
a odmítá se učit před obědem).
V Dánsku znovu otevřeli školy, lavice jsou vzdálené od sebe 2 metry. Poslední žák sedí v Grónsku.
Z oblasti distanční výuky je taky video, kde občanka romského původu hovoří přes Skype oním zvláštním nářečím s učitelkou svého
dítěte a vytýká jí, že učí špatně. Např. proč ve slově koronakrize je
měkké i, když přece oni se učili souhlásky, po kterých se píše tvrdé – hy, chy,ky, ry… Pak opravuje chybu učitelky, že chce něco
vědět o Janě z Arku, když tam vypadlo písmeno a má být z Jana
z parku. Co Vás to na tom pajdáku učili???

Nebo mi chodí řada písní, často i s originální hudbou, snažím se
je přeposílat panu starostovi a chtěl bych, až ten blázinec skončí,
aby je postupně zahrál v obecním rozhlase a vyhlásil pak soutěž
o nejlepší CORONAHIT. Zatím u mě vede píseň KARANTÉNA,
kterou nazpívala „po ostravsky“ moje kolegyně z právnické fakulty
v Olomouci Mgr. Markéta Sýkorová (dá se stáhnout z internetu).
Zde se musím při veškeré své skromnosti pochlubit, že i já jsem
složil nová slova k známému hitu koruna, koruna, koruna dvacet… Je to v rámci řešení sousedských sporů a vyjadřuje přání
nejmenovaného znepřáteleného souseda (netýká se nás, zde Na
láně vše v pohodě, až na to, že se zase něco vzadu na poli seje – viz
akce plánovaný požár):
Korona, korona, koronavirus, korona, korona, koronavirus, korona, korona, koronavirus, tři korony sousedům!!!
Nebo výzva: Dnes v noci (největší úplněk) mezi 20.00 – 21.00
bude pomocí družice a laseru provedeno všem lidem na planetě
měření tělesné teploty. Postavte se nazí na zahradu nebo do okna
a levou ruku zvedněte ke hvězdám a v pravé držte občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Nebo – ve 21 hod. se mění denní pyžamo
za noční.
Pěkné je i vyjádření jedné pořádkumilovné matky o tom, že už má
vše uklizeno, tak přemýšlí o čištění žárovek zevnitř.
Zapojili se i pivaři – pusťte nás na 1 den do hospody a my slibujeme, že tam zůstaneme na 14 dnů v karanténě.
Také začíná fungovat ponorková nemoc – musíš mrkat tak nahlas???!!!
A nebo – ne, že bych se nudil, ale můžete mi vysvětlit, proč je
v pytlíku s rýží z Lídlu 3084 zrníček a v pytlíku z Tesca jen 2956?
Jo a v Tescu mají nové nákupní vozíky o délce 4 metrů, kvůli zachování odstupu.
Kamarád mi říkal: cítím se jak cikán – můžu řídit auto bez technické, stát mi platí, abych nechodil do práce, děti neposílám do školy
a na ulici se mi vyhýbají na 2 metry.
Některá videa a vtipy se nedají v tomto seriózním časopise BZ publikovat, třeba jak probíhá nyní na dálku prohlídka u gynekologa
přes kameru, doporučené či naopak zakázané polohy styku, Ježíš
vrhající se z kříže přivázaný lanem za nohy jako bungeejumping,
jak nyní probíhá křest – kněz se stříkačkou na vzdálenost větší jak
2 metry křtí řvoucí dítě v náruči otce, slušivé svatební či pohřební
roušky, co všechno může být umístěno uvnitř roušky (ani se neptejte), viděl jsem i model odklápěcí střední části roušky, sloužící
k pití, ženy podvádějí milence s manželem, nebo dialog Franto,
mám ji celou vlhkou. Ticho, jsou tu lidi! Myslím roušku, blbečku!!
Na Velikonoční neděli mi přišel mail, jak Ježíš odstrkuje obrovský
kámen z hrobu, vyhlíží a ptá se – Tak můžu ven bez roušky?…
Celá řada vtipů je z oblasti přibírání na váze. Nejlepší mi přišel
od jedné známé: Když jsem si ráno při čištění zubů stoupla na
váhu, tak jsem se zděsila. Až pak odpoledne, když jsem si načala
sedmičku, tak jsem se uklidnila, vždyť já jsem si při tom vážení
nevyndala z pusy ten kartáček na zuby. To bych nikdy nevěřila, že
ten kartáček tolik váží.
Zaznamenal jsem i pozitivní (byť ojedinělý) dopad této korony –
v jedné čínské ZOO se již více než 10 let snažili o spáření medvědů
panda. Až nyní, kdy je v ZOO klid a nikdo je neotravuje, tak se to
povedlo. Další pozitivum – nemusí se doma uklízet, nikdo nepřijde
na návštěvu.

V Brně se šíří anketa: Pokud by se mělo kvůli pandemii COVID 19
obětovat jedno naše město, uveďte které a proč zrovna Praha.
Nevím, kam mám zařadit vtip, jak se dvě muslimky v nikábu baví
o rouškách a jedna říká: No vidíš to a tys říkala, že se to v Evropě
nechytne.
Také řada vtipů na tzv. home office,(po brněnsku – hokna z kéru)
piloti řídící letadla z domu, ovčácký pes u počítače, na obrazovce
ovce a poznámka – Toto je Dunčo. Dunčo teraz pracuje z domu..
Nebo horoskop pro všechna znamení stejný – budeš trávit spoustu
času doma.
Určitě jste zaregistrovali i spousty vtipů o hromadění zásob mouky, špaget…
Z této oblasti je i jeden z prvních vtipů při začátku krize, když se
ještě nakupovaly vozíky mouky, těstovin ... V Praze u jedné z pokladen hypermarketu (v té době před pokladnou obvyklá fronta)
třeba Tesco, je na brigádě pokladní z Hané. Zákaznice má platit
401,-Kč a dává jí 500. Na to ta bodrá pokladní pronesla větu: Tož
vy máte orčitě to korónu, ja? No a divila se, když před pokladnou
zůstalo jen stádo opuštěných vozíků s moukou a špagetami.
Dobrá je i prognóza – jak skončíš karanténu – 1) o 10 kg těžší, 2)
těhotná, 3) jako alkoholik, 4) rozvedená – všechny odpovědi jsou
správné. S tím souvisí mail, nazvaný V létě po karanténě, kde běží
15 těhotných dívek. U porodu prý už nesmí být ani matka – nastupuje čáp. Nebo jak skončí karanténa, půjdu nakoupit vánoční
dárky.
Od 27.4. otevřely prodejny oděvů hlavně na přání žen, protože
se jim změnily velikosti, ale k jejich překvapení byl vydán zákaz
zkoušení oděvů – to mohl vymyslet akorát chlap.
Už i knoflík a dírka u kalhot zvětšují rozestup.
Cítím se jak v 16. Mám dlouhý vlasy, je levný benzin, mám chlupatý nohy a domácí vězení.
Pochopitelně i my sami něco se sebou děláme, třeba testy, a to
i těžké, když máme spousty literatury z U3V, podrobujeme se
dobrovolně jako všichni pravidelným dechovým cvičením (slyšel
jsem, že i někdo nedobrovolně) a zatím dobrý. Nervový šok jsem
utrpěl, když se mi vnuk svěřil, že by raději do školy než doma.
Na dotaz, zda někdo neví, zda když otevřou hospody, se budou
moci důchodci opít mezi 17 – 19 nebo mezi 19 – 21 hodinou, mi
jedna nejmenovaná bánovská MVDr. odpověděla: 8 – 10.
Doktor mi povolil 2 deci vína… Už jsem v roce 2045
Přes všechny hrůzy, kterými nás v březnu - květnu krmila TV, tak
jsem optimistou a chystáme se na pravidelnou prázdninovou Vltavu, i když otáčivé hlediště v Českém Krumlově už je zavřené.
Zakončit bych chtěl tak, jako jsem začal, když jsem si do nadpisu ukradl a přizpůsobil název knihy národního umělce Vladislava
Vančury Rozmarné léto. Všem je známa věta o podivném létu, tak
mně se zdá tento způsob jara poněkud nešťastným.
Opsal, kompiloval i vymyslel v březnu, dubnu a květnu 2020
JUDr. Petr Novák – 13.5.2020
P.S. v pondělí 11.5. konečně otevřeli zahrádky v hospodách, ale
zase přišli ledoví muži
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Přípravka FC Bánov

UPOZORNĚNÍ

na aktualizaci provozního řádu
sběrného dvora Bánov
Množství odevzdané suti je omezeno na

0,5 m3 /domácnost, byt/rok.
Větší množství suti může být přijato pouze se souhlasem obce
za stanovený poplatek za m3 suti. Pokud obec nebude mít zájem o větší množství suti je povinen občan zajistit si odevzdání
sám, a to zákonným způsobem (např. odevzdáním na skládce
Prakšická, Uherský Brod).
Při odevzdávání suti na sběrném dvoře musí osoba odevzdávající suť nahlásit obsluze sběrného dvoru své jméno, číslo popisné a množství suti. Obsluha má právo množství překontrolovat ještě před vyložením do kontejneru.
Veškerý odpad včetně stavební suti může ve sběrném dvoře
odevzdávat pouze fyzická osoba se zaplaceným poplatkem za
odpad za aktuální rok.

Místní knihovna v Bánově
oznamuje,
že o letních prázdninách
bude otevřena jen
v úterý 15:30 - 18:30.

Sběrný dvůr nepřijímá odpad vyprodukovaný při podnikatelské činnosti a činnosti právnických osob.
Je zakázáno návštěvníkům sběrného dvora manipulovat s již
odloženým odpadem a vynášet odpad ze sběrného dvora.
Celý provozní řád naleznete na
www.banov.cz/nase-obec/sberny-dvur/

Společenská kronika

Narození:

Naši jubilanti:

Chovancová Sofie
Forrová Natálie
Suchánková Nela
Brabcová Eliška
Jančová Helena

94 let
Josef Kopunec

Rozloučili jsme se:

91 let
Růžena Jurná

Zálešák Josef
Boráková Mária
Dudek Rudolf
Dubrava Radek
Guryča Josef

92 let
Jarmila Šalušková
Františka Mahdalová

80 let
Františka Zálešáková
Jozef Silný

95 let
Mahdalová Anna
85 let
Šimková Anna
80 let
Hauerland Bohumil
Jankůj František
Dronská Jarmila
55. výročí sňatku
Jiří a Věra Kuželovi
50. výročí sňatku
Jiří a Radoslava Jančovi

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 7. 7. 2020, titulní foto Vlastimil Ondra
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4,695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz
e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz
Bánovský zpravodaj | 2/2020

22

Vyřazení deváťáků ZŠ Bánov

foto Vlastimil Ondra
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17.- 19. 7. 2020

Pátek Letní kino – Bohemian Rhapsody

17. 7. 2020

od 21 hod., vstupné 50 Kč, hřiště FC Bánov

Sobota Pohádkové čarování - Pojďte s námi do pohádky!
18. 7. 2020

Zábavný animační pořad s Jirkou Hadašem a Maxipsem Fíkem, ve kterém se ocitneme v pohádkové říši…
ale tak nějak trošku popleteně… Pohádky nám totiž popletl Maxipes Fík, který s dětmi vše během
Kouzelného karnevalu napraví! A samozřejmě nebude chybět ani oblíbené kouzlování a čarování!
Malování na obličej, dětské tetování, skákací hrady, kolotoče.

od 15.30 hod., vstupné dobrovolné, areál pálenice

Večerní zábava se skupinami

Elán Revival

(Morava)

Artemis (Rock, Uh. Ostroh)
+ diskotéka

od 20 hod., vstupné 100 Kč, areál pálenice

Neděle

19. 7. 2020

Slavnostní mše k výročí vysvěcení kostela sv. Martina
v 10.30 hod., Kostel sv. Martina

Folklorní memoriál - Hútek
Vystoupí soubory:

Kopaničiar z Myjavy - taneční folklorní soubor, SK
Oldšava, taneční soubor, Uherský Brod
Vlčnovské búdové umělkyně, Vlčnov
Hútek z Bánova

od 14.00 hod., vstupné dobrovolné, areál pálenice

Občerstvení zajištěno!

