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Rozsvícení vánočního stromu



www.banov.cz3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

srdečně vás zdravím při čtení vánočního vydání obec-
ního zpravodaje v novém volebním období 2022-2026. 

Na konci září proběhly volby do zastupitelstva obce Bánov, jejichž 
výsledky již jistě znáte, přesto v tomto čísle naleznete výsledky 
voleb s počty hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi. Kandido-
valy, stejně jako před čtyřmi lety, dvě volební strany, a to KDU-
-ČSL a Občanští demokraté a nezávislé osobnosti. K volebním 
urnám v Bánově přišlo letos téměř o 9 % méně voličů. V roce 
2018 to bylo téměř 62 %, v roce 2022 pouhých 53 %, což je však 
stále nad celostátním průměrem. Výsledky byly velmi podobné 
těm před čtyřmi lety. Občanští demokraté a nezávislí získali opět  
9 mandátů a KDU-ČSL 2 mandáty. Zastupitelstvo tak zůstává té-
měř beze změny. Jediným novým zastupitelem (který již ale byl 
členem zastupitelstva v letech 2014-2018) je Mgr. Petr Borák, 
který nahradil již nekandidujícího zastupitele a bývalého starostu 
obce Mgr. Zbyňka Krále, kterému za dlouholetou práci pro obec 
děkujeme. Jsem rád, že můžeme v této sestavě navázat na před-
chozí léta ve vedení obce a pokračovat v dobře nastavené kon-
struktivní a přátelské spolupráci. Na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva jsem byl zvolen starostou obce a kolega Marian Čubík 
byl zvolen místostarostou. Děkujeme zastupitelům za projevenou 
důvěru v této důležité volbě. Za sebe, ale i za všechny zastupite-
le však děkuji všem občanům – voličům, kteří přišli do volebních 
místností a dali nám své hlasy a svěřili nám tak vedení obce na 
další 4 roky. Věříme, že se nám podaří Bánov vést a spravovat ke 
spokojenosti a radosti všech spoluobčanů.

V podzimním zpravodaji byly uvedeny všechny investice za uply-
nulé roky, včetně roku 2022. Ve volebních programech jste mohli 
vyčíst, co bychom v obci chtěli opravit a změnit. Co nás tedy čeká 
v následujícím roce 2023?

Oprava předprostoru zdravotního střediska
Jedno z míst, kde jsou ještě staré chodníky ve špatném stavu je 
prostranství před zdravotním střediskem. Odjakživa je zde také 
neutěšená dopravní situace, především parkování. Auta stojí  
v podstatě na silnici, kde brání v obousměrném provozu nebo za-
stavují na chodníku. V horším případě si pacienti odstavují auta 
na vjezdu k bytovým domům a brání tak jejich obyvatelům v za-
parkování. Projekt řeší rozšíření zpevněné plochy podél silnice od-
straněním části travnatého břehu a vytvoření parkovacích míst. 
Na protější straně silnice vzniknou místo chodníku také podélná 
parkovací místa. Chodníky před vstupem do střediska a k lékárně 
budou terénně zvýšeny, aby prostor byl bezbariérový. 

Oprava parkoviště u večerky
Úprava parkoviště „U Dudků“ je také jedním z dlouholetých za-
stupitelských témat. Cílem je obnova povrchu a také změna typu 
povrchu z nepropustného za propustný, tzn.  bude použita dlažba 
na stejném principu jako na hřbitově, aby veškerá voda z parkovi-
ště nekončila v kanalizaci. Dalším důvodem je usměrnění parko-
vání a příjezdu a výjezdu z parkoviště. V současnosti zde nejsou 
stanovena žádná parkovací místa a napojení parkoviště na hlavní 
silnici samozřejmě nesplňuje vůbec žádnou dnešní normu. Hlavně 
parkování funguje „kdo jak přijede, ten tak stojí“ což omezuje vy-
užitelnost parkoviště. Další věc, která bude vyřešena je parkování 

kamionů. Vzhledem k tomu, že obec neprovozuje kamionovou do-
pravu, není ani důvod, proč by měla být celoročně ve svém cen-
tru zdobena několika kamiony. Nehledě na skutečnost, že ranní 
či noční hluk motorů apod. obtěžuje okolní obyvatele. Parkoviště 
tedy bude pouze pro osobní automobily a bude zde ponechán pro-
stor pro prodejce i s větším nákladním autem. 

Výstavba silnic a chodníků
V nové zástavbové zóně, kde jsme letos postavili silnici přibude  
v příštím roce i chodník. Přitom kompletně opravíme i pokra-
čování chodníku ve starší části ulice směrem ke sportovní hale. 
Co se týče kompletních oprav silnic, podáme v lednu opět žádost  
o dotaci na opravu silnice kolem Jarmeku a rozšíření a rekonstrukci 
vozovky Nad Uličkou. Věřím, že budeme letos už úspěšní a podaří 
se nám tento chybějící úsek opravit. Další na řadě bude rozšíření 
silnice na Požárech, ale to se nejspíš posune do roku 2024.

Snížení energetické náročnosti obecních budov 
a zařízení
Přestože na snižování energetické náročnosti obecního zařízení 
pracujeme intenzivně již řadu let (zateplení budov, výměny svě-
tel, kotlů atd.) musíme vzhledem k současné situaci, kterou jistě 
nemusím popisovat, zapracovat na této problematice ještě více, 
jelikož dnes je návratnost investic do energetické soběstačnosti 
mnohem rychleji návratná než dříve. Nechali jsme proto vyhod-
notit umístění fotovoltaických elektráren na všechny budovy. Za-
čínat budeme mateřskou školou, kterou jsme měli v plánu rekon-
struovat jak po stránce nevyhovující hliníkové elektroinstalace, 
zářivkových svítidel, ale také původní otopné soustavy a zasta-
ralých plynových kotlů. Rekonstrukci potřebuje sociální zařízení 
všech tříd i zázemí pro personál. Součástí projektu bude i moder-
nizace vzduchotechniky a obnova a doplnění některých gastro za-
řízení. V plánu máme také výměnu svítidel veřejného osvětlení za 
LED svítidla. Fotovaltaika by ušetřila obci statisícové náklady za 
energie a návratnost je celkem rychlá, zvláště pokud obec dosáh-
ne až na 75 % dotace. Mimo jiné vyměníme také zářivkové trubice 
za LED trubice.

Životní prostředí
Ve výčtu plánovaných investic nechybí ani investice do životního 
prostředí, v příštím roce budou vypsány dotační tituly jak na vodní 
tůně a biocentra, kde se pokusíme získat prostředky na založení 
mokřadů na Ledském potoce a také na výsadbu biokoridoru podél 
přehrady Ordějov.

Mezi další plánované opravy patří i vyřešení špatné dešťové kana-
lizace (resp. žádné) u domova s chráněnými byty, kde máme již 
dlouho problém s vlhnutím sklepních prostor. Ve sportovní hale 
musíme vyměnit na galerii střešní okna, která již dosloužila. 

Úkolů nás čeká mnoho a těším se, že bude obec dále vzkvétat  
i v této nelehké době. 

Odpady a znovu odpady
Co nás opět trápí je situace s odpady. Ač třídíme dobře, nákla-
dy na likvidaci odpadů rostou tak raketově rychle, že ani třídění 
nepomáhá zbrzdit tento prudký trend zdražování. Letos je na pří-
jmové straně odpadů 1,5 milionu Kč. Na výdajové straně je však 
3,5 milionu Kč. V minulém roce to při podobných příjmech byly 
výdaje 2 miliony Kč. Jinými slovy z roku na rok doplácí obec za 
odpady o 1,5 milionu Kč více, což se samozřejmě v rozpočtu 
už pozná. Kdybychom chtěli nastavit systém tak, aby obča-
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né zaplatili vše, co se v obci vytvoří, musel by být roční poplatek 
1600,- Kč na občana. Nyní je 650,- Kč. Zvýšení tedy jistě při-
jde a bude o něm rozhodovat prosincové zastupitelstvo. Zákonný 
strop poplatku je 1200,- Kč. K tak razantnímu zdražení snad za-
stupitelstvo nepřikročí, zvláště pak v dnešní době, kdy mnoho lidí 
řeší zcela neúnosné zálohy za energie. Musíme dále hledat úspory  
v systému, i když úspora v této výši samozřejmě najít nejde. Ce-
nově se ze strany svozových firem jedná o skokový nárůst, který 
musí bohužel sanovat obecní rozpočet, ale postupně je potřeba 
dorovnávat příjmy a výdaje v položce odpady. Musíme zpřísnit 
dohled nad sběrným dvorem vydáním evidenčních karet na do-
mácnost a zcela nekompromisně dbát na to, aby odpad odkládaný 
do kontejneru byl absolutně roztříděný. Každoročnímu zvyšování 
poplatku se přesto nevyhneme. Doporučuji proto třídit svědomi-
tě, jelikož od začátku zavedení tohoto systému evidence odpadů 
je známo, že systém má motivovat a ke třídění a vytvářet ceno-
vý rozdíl v poplatku pro osoby třídící a netřídící. Postupem času 

dojde k tomu, že ten, kdo správně třídí, bude platit částky jako 
před x lety, tedy cca 400,- Kč a ten kdo netřídí nebo třídí špat-
ně, bude platit třeba i zmiňovaných 1200,- Kč. Nechci končit člá-
nek negativně, proto je třeba si říct, že 1200,- Kč ročně, je jen  
100,- Kč měsíčně. Ale samozřejmě bude lepší chovat se v rámci 
svých odpadů zodpovědně, ať už v ohledu ke svým nákladům, ná-
kladům obce, ale také v ohledu k životnímu prostředí.

Vážení spoluobčané, přeji vám pohodové prožití celého adventu, 
krásné vánoční svátky ve společnosti svých nejbližších a do nové-
ho roku hlavně zdraví celé rodině, klesající cenu elektřiny, plynu  
a nafty, rostoucí mzdy a důchody, a hlavně dobrou náladu a smysl 
pro humor! Doufám, že se potkáme na vánočních obecních akcích 
a na silvestrovském opékání, a ještě jednou děkuji za důvěru. Ve-
selé Vánoce a šťastný nový rok 2023!

Váš starosta Marek Mahdal

OTEVÍRACÍ DOBA 
SPORTOVNÍ HALY 
v době vánočních svátků:

22. - 26. 12. 2022 zavřeno 
27. 12. otevřeno 16 – 22h 
28. 12. otevřeno 16 – 22h 
29. 12. otevřeno 16 – 22h 

30. 12. 2022 až 2. 1. 2023 zavřeno.

Otevřeno od 3. 1. 2023 dle běžné  
pracovní doby.

Provoz obecního úřadu 
v době vánočních svátků:

Čtvrtek 22.12. otevřeno 7 - 12h. 
Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 zavřeno. 

Otevřeno od úterý 3. 1. 2023.

Přejeme Vám všem 
krásné a pohodové 

vánoční svátky.

PAPÍR
vždy druhé  

pondělí v měsíci

16.1.
13.2.
13.3.

úterý 11.4.
úterý 9.5.

12.6.
17.7.
14.8.
11.9.
9.10.
13.11.
11.12.

TERMÍNY SVOZU 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

V ROCE 2023
PLAST
vždy první 

pondělí v měsíci

9.1.
6.2.
6.3.
3.4.

úterý 2.5.
5.6.
10.7. 
7.8.
4.9.
2.10.
6.11.
4.12.

TERMÍNY SVOZU  
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V ROCE 2023
popelnice se sváží vždy lichý týden v pátek:

6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 
28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 

18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 
24.11., 8.12., 22.12.2023
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Z jednání zastupitelstva obce Bánov
ze dne 10.11.2022  
(úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru uzavřená  
 mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a REMA Systém, a.s., Praha 4,  
 Budějovická 1667/64, 140 00 Praha. 

• Smlouva o poskytování služeb – umístění bankomatu uzavřená  
 mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700 a MONETA Money Bank, a.s.,  
 Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4, Michle. Předmětem  
 smlouvy je bezúplatné umístění bankomatu v budově č. 707 na  
 pozemku parc. č.  st. 854/1, v k.ú.Bánov. Záměr pronájmu  
 pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 25.10.2022 do  
 10.11.2022.

• Směna pozemků mezi Obcí Bánov a ZEAS a.s.. Obec převádí na  
 ZEAS, a.s. pozemky parc. č. 5802 o výměře 819 m2 a část po 
 zemku parc.č. 6923 a výměře cca 4570 m2, bude upřesněno dle  
 GP. ZEAS, a.s. převádí na Obec Bánov pozemek p.č. 2046/100  
 o výměře 2227 m2 , pozemek p.č. 5674 o výměře 2049 m2 a  
 část pozemku p.č. 6919 o výměře cca 1113 m2, bude upřesněno  
 dle GP. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce  
 od 25.10.2022 do 10.11.2022.

• Prodej pozemku 80/5 v k.ú. Bánov o výměře 121 m2 kupující  
 Monice Francové, Bánov č. 474. Cena 100,- Kč/m2. Záměr  
 pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 25.10.2022  
 do 10.11.2022.

• Pověřeným členem zastupitelstva, před kterým může být  
 učiněno prohlášení o uzavření manželství, v souladu s § 658  
 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
 pozdějších předpisů, ve spojení s § 11a odst. 1 zákona  
 č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění  
 pozdějších předpisů: Mgr. Petra Boráka, Mgr. Kateřinu  
 Novákovou.

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, Bánov č.  
 700, 687 54, jako povinný, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,  
 Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným GasNet služby,  
 s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako  
 oprávněný a Dalibor Vacula a Ivana Vaculová, Bánov č. 121, 687  
 54 Bánov, jako investor, na stavbu „STL plynovodní přípojka  
 pro rodinný dům Bánov 121, číslo stavby: 9900112323“. Věcné  
 břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu  
 v celkové výši 1 000,- Kč bez DPH.

• Odkup pozemků od Josefa Vystrčila, Maršovská 1620, 688 01  
 Uherský Brod:

 podíl 1/3 pozemku parc. č. 2046/66 v k. ú. Bánov 
 podíl 1/3 pozemku parc.č. 2046/65 v k. ú. Bánov 
 podíl 1/3 pozemku parc. č. 2046/2 v k. ú. Bánov 
 Cena 650,- Kč/m2 . Cena celkem 1.224.600,- Kč.

• Pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska   
 č. 707, a to v prvním patře budovy, v levé části, pro Lenku  
 Němcovou, Bystřice pod Lopeníkem č. 422. Pronajímaná  
 plocha je 24 m2. Nájemné je stanoveno na částku 4 180,- Kč  
 měsíčně. Nájemné se člení na částky: 2 880,- Kč  nájem za  
 podlahovou plochu a 1 300,- Kč poskytování služeb spojených  
 s pronájmem. Nájemce bude v prostorách provozovat  
 kadeřnictví. Účinnost od 1.12.2022. Záměr pronájmu byl  
 vyvěšen na úřední desce Obce Bánov od 25.10.2022 do  
 10.11.2022.

Zastupitelstvo obce zřizuje: 

• Kulturní výbor ke dni 10.11.2022. 
 - Předseda Pavel Janča, 
 - Členové: Jarmila Zálešáková, Mgr. Kateřina Nováková,  
    Kristýna Trechová, Andrea Koníčková, Hana Zálešáková,  
    Marek Mahdal.

BANKOMAT
Bankomat na zdravotním středisku je od 16.11.2022 v provozu.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce  
v Bánově, 23. - 24.9.2022

Počet
volených

členů
zastupitel-

stva

Počet
volebních

obvodů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

celkem zpr. v %

11 1 2 2 100,00 1 725 914 52,99 912 9 150

Výsledky voleb – Obec Bánov – souhrnné informace

Výsledky voleb – Obec Bánov

Zvolení zastupitelé dle výsledku:

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené 
%

platných 
hlasů

Počet
mandátů

číslo název abs v %

1 Občan. demokraté a nezáv.osoby 7 127 77,89 11 9 150,00 77,89 9

2 KDU-ČSL 2 023 22,11 11 9 150,00 22,10 2

Kandidátní listina Kandidát Navrhu-
jící

strana

Politická
přísluš-

nost

Hlasy Pořadí
zvolení

číslo název poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Občan. demokraté  
a nezáv.osoby

1 Mahdal Marek Bc. 36 ODS ODS 751 10,53 1

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

2 Čubík Marian 59 ODS BEZPP 650 9,12 2

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

3 Janča Pavel 39 ODS BEZPP 655 9,19 3

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

4 Volný Vítězslav DiS. 42 ODS BEZPP 667 9,35 4

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

5 Nováková Kateřina Mgr. 46 ODS BEZPP 665 9,33 5

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

6 Koníček Štěpán Ing. arch. 42 ODS BEZPP 637 8,93 6

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

7 Vaňhara Jan 42 ODS BEZPP 641 8,99 7

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

8 Vystrčil Ivo Dr. Ing. Mgr. MBA 44 ODS BEZPP 613 8,60 8

1 Občan. demokraté a nezáv.
osoby

9 Zálešáková Jarmila 72 ODS BEZPP 582 8,16 9

2 KDU-ČSL 4 Fremlová Marie Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 263 13,00 1

2 KDU-ČSL 1 Borák Petr Mgr. 49 KDU-ČSL BEZPP 242 11,96 2
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Zastupitelstvo obce Bánov

V pátek a v sobotu  24. - 25. února 2023 se ve Sportovní hale uskuteční jubilejní

XIX. ročník
Obecního turnaje v kuželkách
Jde o soutěž 4-členných družstev rozdělených do ženské  

a mužské kategorie.
Zúčastnit se ho mohou současní i bývalí občané Bánova od  

15 let, účast jednoho člena družstva „nebánovjana“ je možná.

Zájemci, nahlaste název týmu, jméno kapitána a dalších  
3 členů družstva přímo ve Sportovní hale – v minibaru  

u Aleny Šupinové nebo Marie Mandíkové.

Startovné je 80 Kč za družstvo, hází se 100 hodů, vyhrává družstvo, 
které srazí nejvíce kuželek.

Uzávěrka turnaje je ve čtvrtek 16. února 2023 ve 20.00 hod.
Losování turnaje bude v pátek 17. února 2023 ve 20.00 hod.

ve Sportovní hale. 

Losováním se stanoví soutěžní dvojice družstev a přiřadí se jim čas 
utkání. Pouze vítězové posledního ročníku (Seniorky a Experti) 

budou hrát poslední zápasy v sobotu.

Na vítěze čekají nové putovní poháry a trvalé zápisy na nich. První tři 
družstva v každé kategorii obdrží dárkové koše. V kategorii jednotliv-
ců bude probíhat soutěž devítkářů o vítězné šampáňo a malý pohár.

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé. 
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Po stopách Velké války 
aneb Floriánův klarinet umlkl ve Velletri

Florián Vystrčil se narodil 11. dubna 1876 v Bánově, na čp. 106  
v rodině čtvrtláníka Františka Vystrčila. Měl další čtyři sourozen-
ce. V roce 1901 se oženil s Josefou Vystrčilovou, z Bánova čp. 188, 
kde se po svatbě přestěhoval. Byl to z jeho strany sňatek vyvzdo-
rovaný, protože Josefa pocházela z chudobné rodiny a Floriánova 
rodina sňatku dlouho bránila. Společně měli pět dětí, z nichž tři 
zemřely v útlém dětském věku. Moje babička Františka se narodila 
v červnu roku 1914 a svého otce Floriána vlastně nikdy nepoznala, 
protože narukoval hned v první výzvě 3. srpna roku 1914. Florián 
Vystrčil by drobný zemědělec, který si musel přivydělávat jako ná-
deník u sedláků. Byl velmi nadaný hudebník, měl dokonce úřed-

V půli července letošního roku jsem konečně uskutečnil 
dva roky odkládanou výpravu po stopách mého pradě-
dečka z matčiny strany, který bojoval za Velké války  
v rakousko-uherské armádě a skončil v zajateckém tá-
boře v Itálii, kde také zahynul. Díky jeho osudu jsem se 
začal zajímat o moravské vojáky bojující za monarchii 
v první světové válce a napsal o nich také několik knih. 
Nejznámější je určitě kniha Bojovali za císaře pána 
(Fakta a příběhy vojáků ze Slovácka v rakousko-uher-
ské armádě), za kterou jsem v roce 2014 obdržel pres-
tižní Mezinárodní cenu E. E. Kische a během několika 
měsíců byla vyprodána, včetně dotisku. 

ně povolenou koncesi a hrál na klarinet, což byl další zdroj jeho 
příjmů. Zajímavostí je, že jeho syn František se po odchodu otce 
do války naučil ve svých dvanácti letech hrát na klarinet jako sa-
mouk a pomáhal tak rodině přivýdělkem. Dospělí muži narukovali 
a každý muzikant byl vítaný, neboť svatby a pohřby se bez muziky 
neobešly ani za války.

Rodina přišla o živitele
Florián Vystrčil narukoval 3. srpna 1914 ke kroměřížským „land-
šturmákům“, tedy k 25. domobraneckému pěšímu pluku v Kro-
měříži. Měl v té době již 38 let, doma dvě malé děti, z nichž babič-
ka neměla ještě ani dva měsíce, manželku a starou tchyni. Zvesela 
zcela jistě neodjížděl, spíš plný obav o svou rodinu, která tím přišla 
o zásadního živitele. Po nezbytném výcviku, vystrojení a vyzbro-
jení v Kroměříži, odjel se svým plukem již koncem srpna do Hali-
če (dnešní Polsko a Ukrajina). V Haliči mimo jiné bojoval v bitvě  
u Krakova a v bitvě u Limanowe, v roce 1915 zažil rakousko-uher-
ský průlom u Gorlice, účastnil se druhé bitvy u Krasniku, dobytí 
Lublinu i ofenzivy na Volyni.

V září roku 1915 byl jejich pluk jako součást 106. domobranecké 
pěší divize přesunut na italské bojiště a již v říjnu téhož roku zapo-
jen do třetí bitvy na Soči. 

V bitvě padlo sto tisíc vojáků
Byla to neskutečná řež, padlo při ní 60 000 Italů a 42 000 ra-
kousko-uherských vojáků. Smůlu měl i Florián, který byl dne  
23. října 1915 zajat u Doberda. Po celou dobu války byl obyčejný 
vojín, žádné hodnosti nedosáhl.

Poté byl přemístěn do zajateckého tábora v Cefalú, což je malé 
městečko na severním pobřeží Sicílie. Zde bylo téměř 600 za-
jatců, důstojníci byli umístěni v kamenných kasárnách, obyčejní 
zajatci, italsky prigioneri, v plátěných stanech. Panovaly zde ne-
lidské podmínky, které násobilo obrovské vedro, na které středo-
evropané nebyli zvyklí. Pracovalo se více než 10 hodin denně, ze-
jména ve vinohradech a při stavbách horských silnic. K jídlu byla 
většinou kukuřičná kaše – polenta. Jak dlouho zde Florián Vystrčil 
pobýval, se mi nepodařilo zjistit, ale v roce 1918 již byl umístěn 
ve Velletri, v té době asi sedmdesátitisícovém městě kousek od Florián Vystrčil (nahoře) se svou rodinou, kolem roku 1910

5. compagnie 25. Kroměřížského pěšího pluku. 
Florián Vystrčil na fotce leží druhý zprava, rok 1915.
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Celkový pohled na společný hrob rakousko-uherských zajatců.

Radovan Jančář

Říma. Celkem tu bylo 83 rakousko-uherských zajatců, z nichž  
19 bylo Čechů a Moravanů. Měli volnější režim než v Cefalú. Sa-
mostatně se pohybovali po městě a do určité doby se museli vrátit 
do starých kasáren, kde byli ubytováni. Pracovali jako nádeníci ve 
stavebnictví a u železničního stavitelství. Ale všichni zde zemřeli. 
Shodou okolností se tu Florián Vystrčil setkal se svým jmenovcem 
z Bánova Tomášem Vystrčilem, což zní až neuvěřitelně. 

Zajatci nezemřeli na malárii
V průběhu srpna až října 1919 všichni zajatci postupně zemřeli, 
údajně na malárii, Florián zemřel jako jeden z posledních 7. říj-
na. Až v roce 2018 se zjistilo, že pravá příčina úmrtí byla jiná. Ve 
Velletri řádila španělská chřipka a místní civilisté odmítli přepra-
vovat zesnulé na hřbitov. Museli to za ně vykonat zajatci, kteří se 
nakazili a zemřeli... Všichni jsou pochováni ve společném hrobě 
na místním centrálním hřbitovu. Zůstalo po nich jenom kamenné 
schodiště, které v roce 1918 vybudovali vedle městského parku  
a od roku 2018 je po nich pojmenováno. Je zde také umístěn infor-
mační panel s jejich jmény.

Jako malý chlapec jsem u babičky našel starou polámanou pohled-
nici, na které byla vyfocena 5. compagnie s mým pradědečkem. 
Od té doby mne nějakým zvláštním způsobem přitahovala a poz-
ději i jeho příběh. Moje pátrání po pradědově hrobě bylo to velice 
složité a mnohokrát už jsem to chtěl vzdát anebo to na nějaký čas 
vypustil z hlavy. Hodně pomohlo 100. výročí první světové války 
a hlavně digitalizace vojenských historických archivů. Zjistil jsem, 
kdy a kde zemřel a tím jsem si myslel, že je to ukončeno. Samo-
zřejmě mě lákalo jet do Velletri, ale vůbec jsem netušil, kde bych 
tam pátral, navíc neumím italsky. Nestydím se přiznat, že někdy 
badatelům pomůže i náhoda. Příležitostně jsem se díval na strán-
ky města Velletri a jednou jsem tam oblevil článek o slavnostním 
aktu pojmenování schodiště, které tam zajatci stavěli a několik 
fotografií. Dnes není problém si v google něco přeložit, navíc na 
fotce byla informační tabule se jmény a národností zemřelých.  
V tu chvíli mi bylo jasné, že brzy vyrazím na cesty. Chtěl jsem jet 
hned v létě, ale překazil mi to covid, tak se to odložilo až na letošní 
rok. Naštěstí mám bezva ženu Renatu, která má pro mé zájmy po-
chopení a dobré kamarády, Pavlu a Jendu Jagošovy, tak mi nedalo 
moc práce je přesvědčit. 

Na hrob věnečky s trikolórou
Autem je to skoro 1 400 kilometrů, ale zvládli jsme to. Nechal 
jsem udělat dva umělohmotné věnečky s trikolórou, na které bylo 
napsáno jeho jméno. Jeden jsem pověsil u schodiště, druhý u spo-
lečného hrobu na centrálním hřbitovu. Rád bych navázal kontakt 

s panem Fabio Taddei, díky němuž bylo pojmenováno a označeno 
schodiště a hlavně rekonstruován společný hrob rakousko-uher-
ských vojáků.

Velká válka byla nezvratným zlomem ve vývoji světových dějin. 
Ukázala děsivou sílu lidské společnosti, která přinesla zkázu a smrt 
do té doby nevídaných rozměrů. Nic po ní už nebylo jako dříve.

Pradědeček si musel hodně vytrpět. Babička mi vyprávěla, že do 
legií v zajateckém táboře nevstoupil proto, že měl strach o svou 
rodinu, neboť jim bylo vyhrožováno, že bude popravena. Je ironií 
osudu, že v prosinci roku 1919 měl být spolu s ostatními repatrio-
ván domů. Chyběly pouhé dva měsíce… Když jsem se procházel 
po schodišti, které před více než sto lety pomáhal vybudovat, je to 
nepopsatelný pocit. A u hrobu to bylo ještě intenzivnější, po tolika 
letech bádání se kruh definitivně uzavřel. Navíc je mi jasné, že 
jsem byl první a patrně i poslední člen rodiny, který ho navštívil. 
Snad mu to tam nahoře udělalo radost…

A tady mělo vyprávění skončit…
… ale nekončí. Jeden příběh jako by otevíral další a ten zase dal-
ší. Pan Fabio Taddei objevil na schodišti i na hřbitově věnečky  
s trikolórou a nápisem Florián Vystrčil a bylo mu jasné, že někdo  
z pozůstalých se objevil ve Velletri. Docela složitým způsobem mě 
vypátral a začala naše spolupráce. Pomohl jsem mu opravit sedm 
jmen českých vojáků, která byla zkomolená a Fabio Taddei nechal 
vyrobit novou pamětní ceduli. Hned ve třech italských novinách 
vyšly články o mém putování za Floriánem Vystrčilem. Například 
v Castelli Notizie pod titulkem „Příběh Radovana Jancara o nale-
zení jeho pradědečka Floriána Vystrčila na schodech první světo-
vé války je dojemný“ autor mimo jiné píše:

Pátrání na internetu mě k mému velkému překvapení přivedlo  
k objevení článku v internetových novinách "denik.cz", který in-
formoval o příběhu Radovana Jancara, pravnuka rakousko-uher-
ského vojáka, který byl ve Velletri navštívit "Schody rakousko-
-uherských zajatců" a velkou kostnici na hřbitově, kde spočívají 
jejich ostatky a kde položil druhý věnec květin. V tomto článku 
také zmiňuje mé jméno a přeje si mě poznat. Je to pro mě velký 
zážitek a je neuvěřitelné, že když jsme s přáteli vytvořili tabulku 
se všemi 83 jmény padlých Rakušanů, že i po více než 100 letech 
budeme znát pátrání po těchto nešťastných vojácích, kteří byli 
tehdy našimi nepřáteli.

Začal nový příběh, který snad, pokud to vyjde, bude završen 
vydáním drobné publikace o Florianu Vystrčilovi a mém pátrání  
a putování, která by měla vyjít česky i italsky.

Radovan Jančář 
Foto: rodinný archiv Radovana Jančáře
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Život jednoho z nejstarších občanů  
Bánova, pana Josefa Kopunce 

Měl staršího bratra, který se jmenoval Oldřich a mladší se jmeno-
val František.

Když měl 4 roky, rodiče se museli odstěhovat na Slovensko do 
Nových Zámků. Jeho tatínek tam dostal práci – a to třídění pošty 
ve vlaku. Maminka prodávala koření. Malý Jožka s rodiči neodces-
toval, ale vychovával ho pradědeček Josef Mahdal (Puhařových)  
v Bánově. Když měl začít povinnou školní docházku, odcestoval 
za rodiči a navštěvoval tam základní školu do svých 12 let. Ve 12 
letech se s rodinou odstěhovali zpět na Moravu, protože Slováci 
je tam už nechtěli. Rodiče Jožku a jeho 4 -letého bratra s velkým 
kufrem posadili v Nových Zámcích na vlak do Uherského Brodu. 
Než přijeli  do Uherského Brodu, museli 2x přestupovat. V Uher-
ském Brodě jim pan výpravčí ukázal cestu do Bánova, a protože 
autobusy nejezdily, vydali se pěšky. Až nad Bánovem je dostihl pan 
Kalus (i když sám byl invalida na tříkolovém vozíku), vzal mu malé-
ho brášku a kufr do Bánova. Když přijeli do Bánova, hořelo zrovna 
u Vakrčků v Jakubovci. To si pamatuje pan Kopunec dodnes.

Pan Josef Kopunec se narodil v Bánově 24. ledna 1926, 
v uličce č.p. 157, jako syn Boženy a Vincence Kopun-
cových.

Rodiče s nejstarším bratrem přijeli o něco později. Pak bydleli 
všichni u Paníčků, protože starý domek se musel přestavět.

V Bánově navštěvoval základní školu u kostela (dnešní firma Ko-
zap), učil ho pan učitel Valášek a řídící pan Bumbálek. Pak se učili 
ve Stodole u pošty. Nejvíce vzpomíná na stromy velmi staré lindy 
před stodolou, kde moc rádi hrávali kuličky a pěčko.

Po základní škole odešel do měšťanky do Uherského Brodu, kam 
chodil každý den pěšky nebo na kole. U pana Bujáka se vyučil tzv. 
černému řemeslu (opravoval auta, vodovodní baterie, hrnce…)

Chvíli pracoval u Batě ve Zlíně, pak v traktorce v Uherském Brodě  
a od roku 1954 pracoval jako sanitář v Okresním ústavu národní-
ho zdraví v Uherském  Brodě. Nejdřív jezdil s MUDr. Junáškem  
a porodní babkou p. Brnkovou pro bánovský rajón (Bánov, Suchá 
Loz, Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník), pak přešel do Uherského 
Brodu jako řidič sanitky. Tam sloužil až to důchodu.

Jako malí kluci v uličce rádi hráli divadlo jen tak pro kamarády  
a za vydělané peníze (2-3 koruny) si koupili míč na kopanou. Ten 
jim dlouho nevydržel, a proto si zhotovili míč ze staré punčochy 
vycpané hadry nebo slámou.

Od 14 let hrál v Bánovské dechovce na trumpetu, až to svých  
70 let. Pak vážně onemocněl a musel s hraním přestat. Hrálo jich 
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29 muzikantů ve skupině. Všechny věkové kategorie. V jednu 
dobu byly v Bánově dokonce 2 dechovky. 

Jako malý kluk hrával i fotbal se svým bratrem Oldřichem.

Když v Bánově po nějaké době skončil fašankovou obchůzku „Jura 
s cepem“, tak muzikanti doplnili a vytvořili novou skupinu „Petr  
s cepem“ (Petřík) a zachránili tradici fašanku v Bánově.

Za války chodili kopat zákopy pro Bánov, ale jezdili i na severní 
Moravu. Tato akce byla organizována obecním úřadem a účastnili 
se jí jak mladí, tak starší muži.

Jako mladí měli rádi i zábavu a v době války se scházeli ve staré 
dílně u Zálešáků (Maxů) č.p. 342, kde zatemnili okna a zpívali do 
rozednění.

V roce 1951 se oženil s Boženou Zálešákovou a měl s ní 3 děti. Sta-
nislava (1958), Josefa (1954) a Marii (1952).

Jako důchodce rád rybařil na Bánovské přehradě a rád kutil  
na zahradě.Sám o sobě říká, že prožil krásný život plný zážitků  
a poznal spoustu dobrých lidí.

Dnešní mládeži by vzkázal, aby přestali používat bedničky u ucha 
(mobil) a aby se více věnovali   sportu a kultuře v obci, rádi si za-
zpívali a užívali si života.

I když mu dnes neslouží nohy, s velkým zájmem sleduje dění  
v obci (ač na vozíku), za pomoci vnuka Tomáše a pravnuků Fran-
tiška a Toníka.

Děkuji jeho dceři paní Marii Tvrdoňové za ochotu a poskytnutí veš-
kerých informací.

Panu Kopuncovi přeji hlavně pevné zdravíčko a ať ho dobrá nálada 
a optimismus nikdy neopustí.

Za redakční radu Andrea Koníčková 
Fotky postkytla p. Tvrdoňová



Bánovský zpravodaj   |   4/2022 12

Zpěvule 
a rok 2022

Zlom nastal až v březnu, kdy jsme byly pozvány na Jarní zpívání 
do Kyjova. Bylo to po dlouhém čase krásné setkání spousty folklo-
ristů z celé Moravy a navíc probíhalo pod širým nebem a v první 
jarní den, takže představovalo i symbolické nadechnutí do nových 
a snad i lepších časů.

A ty skutečně nastaly – alespoň co se folklorního života týče:  
v dubnu jsme v areálu na pálenici pořádaly Filipo-jakubskou noc  
s vatrou a zpěvy, v květnu jsme byly pozvány na vystoupení na 
Jarmark řemesel v Amfíku Bukovina v Popovicích. Na konci květ-

Na začátku roku se zdálo, že neutěšené kovidové době 
nebude nikdy konec. Nasvědčovaly tomu i první dva le-
tošní zimní měsíce, kdy se nedělo vůbec nic. 

na se několik Zpěvulí účastnilo i Koseckého zpívání v Buchlovicích 
a první polovinu roku jsme v červnu uzavřely úspěšným vystou-
pením na Mezinárodním folklorním festivalu v Přerově a také na 
Předhodovém zpívání v Újezdci, které pořádal spřátelený mužský 
sbor Súsedé. Rády jsme zpěvem přispěly spolu s dalšími bánov-
skými soubory i ke slavnosti u příležitosti odhalení pamětní desky 
Josefa Bublíka.

Neopomněly jsme oslavit ani krásné kulatiny našich dvou členek – 
Věry Kočicové a Marie Tvrdoňové.

Červenec a začátek srpna byl sice ve znamení dovolených, ale už 
13.8. jsme vyjely vystupovat do Hroznové Lhoty u Strážnice na 
velmi vydařenou každoroční akci tamního mužského sboru. Ne-
jen, že byla opět krásným setkáním folkloristů z různých koutů 
Moravy, ale vynikala i velmi srdečnou atmosférou a přátelským 
přijetím. 

27.srpna se Zpěvule v téměř plném počtu zúčastnily družebního 
setkání ve slovenském Bánově, kde kromě exkurzí a povídání do-
šlo při programu v kulturním domě i k neplánovanému vystoupení 
a veselé společné zábavě. 

A to už bylo jen krátce před naší nejdůležitější akcí: každoročním 
festivalem Babí léto. Letos proběhl 3. září s podtitulem „Zazpí-
vajme sobě v každej roční době“ a naše pozvání přijaly soubory 
Netáta a S.E.N. ze Strání, mužské sbory z Kunovic a Vacenovic, 
heligonkář a písničkář Jan Grabec z Trenčína. A samozřejmě i naše 
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spřízněná cimbálová muzika Strýci ze Strání s primášem Václa-
vem Málkem a sourozenci Radkem, Antonínem a Josefem Bruští-
kovými, které letos doplnila i Radkova dcera Natálie, vítězka řady 
soutěží Zpěváček Slovácka.  Zpěvule se na festivalu představily  
s novým pásmem „Svíca“ o předsvatebních patáliích, které způso-
bí několik klebetivých žen. Festival se vydařil, soubory krásně za-
zpívaly a Strýci hráli pro milovníky a milovnice folkóru až do pozd-
ních nočních hodin, takže všichni odcházeli spokojeni a nadšeni. 

Hned týden nato se konaly Slavnosti vína v Uherském Hradišti, 
kde se už tradičně účastníme nejen krojového průvodu, ale pře-
devším velké prezentace mikroregionu Východní Slovácko, která 
probíhá na Mariánském náměstí. 

V říjnu se neobjevila žádná folklorní akce, takže jsme se zvolna 
připravovaly na dobu hodovou, adventní i vánoční, v níž toho 
nikdy není málo. V sobotu 12. listopadu jsme zazpívaly v kostele 
sv. Martina při mši svaté, poté na Kateřinském posezení Klubu 
seniorů. V prosinci se každoročně účastníme zpívání u obecního 
vánočního stromu a akce Česko zpívá koledy. Letos se po čtyřech 
letech opět koná v kostele i Vánoční koncert bánovských souborů. 
Je velká škoda, že se právě tento koncert na přání některých sou-
borů přesunul na všední den, čímž zcela ztratil punc výjimečnosti 
a slavnostní ráz, který by si zasloužil.

Zpěvule přejí všem bánovským občanům šťastné a naplněné  
vánoční svátky a v novém roce 2023 hodně zdraví, sil, elánu  
a radosti!

Helena Vystrčilová 
vedoucí souboru Zpěvule
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Poutní zájezd farnosti 14.- 15. 10. 2022

Přes počáteční váhání s blízkým termínem jsme se rozhodli pro 
dvoudenní farní pouť. K Tetínu jsme přidali Starou Boleslav, pro 
první den zvolili návštěvu Číhoště a klášter premonstrátů Želiv.

Autobus poutníků z bánovské farnosti i několik „přespolních“ 
už opakovaně řídil zkušený a ochotný p. Michal Zicha z Luhačo-
vic. Jeho novému autobusu se dostalo požehnání od pana faráře  
a účastníkům pouti v jejím závěru symbolicky maďarského vína 
od pana řidiče.

Prvním navštíveným místem naší poutě byla Číhošť. Zdejší kostel 
se díky své historii – „Číhošťskému zázraku“ spojeného se jmé-
nem umučeného kněze P. Josefa Toufara stal známým nejen v naší 
vlasti.. V zasvěceném výkladu p. Věry Kovandové, předsedkyni 
Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie znovu ožil pří-
běh o hluboké víře, ale také o odpuštění. U malé krypty uchová-
vající ostatky P. Josefa Toufara s hrobovou deskou jsme v tomto 
kostelíku prožili nezapomenutelnou mši svatou. Na zdejší faře, 
odkud byl J. Toufar odvlečen příslušníky StB, jsme si prohlédli 
jeho pokoj a pracovnu, liturgický oděv a výstavní panely s texty 
a fotografiemi z životní cesty a osudu kněze a mučedníka, jehož 
proces blahořečení byl již zahájen. Životní příběh P. J. Toufara má 

V loňském roce jsme si připomněli 1.100 let od úmrtí 
sv. Ludmily. Doba covidová znemožnila organizování 
delších poutí. A tak Tetín, spojený se sv. Ludmilou, je-
jíž jméno v Suché Lozi nese asi jediný kostel na Mora-
vě, zůstával stále nenaplněným přáním mnoha farníků 
(pro zajímavost – v seznamu účastníků bylo 8 žen se 
jménem Ludmila). 

cenu připomínat i v dnešní době. Plni dojmů jsme po několika ki-
lometrech udělali zastávku, abychom za nádherného podzimního 
počasí přešli ke kostelíku sv. Víta, pozůstatku městečka Zahrádka. 
Stojí na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce. V r. 2017 
byla v bývalé sakristii umístěna bronzová socha faráře J. Toufara 
od Olbrama Zoubka. Ani se nám nechtělo odjíždět…
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Ale už nás čekal Želiv, klášter „V údolí štěstí“. Skvostně oprave-
né nádherné prostory, ale také zážitek pro naše farníky ojedinělý. 
Ambity kláštera uchovávají pamětní desku internovaným duchov-
ním. V seznamu diecézních kněží pod č. 331 je uvedeno jméno 
bánovského rodáka P. Františka Boráka, který v r. 1950 dostal za 
podporu J. Valčíka a jeho rodiny od komunistů „odměnu“ ve výši 
tří let internace. V klenotu barokní gotiky v kostele Narození Pan-
ny Marie jsme prošli 14-ti zastaveními „Křížové cesty“ a zakončili 
písní „Madonna“. Želivské odpoledne jsme zakončili příjemným 
posezením v salonku klášterní restaurace. Tady mohli milovníci 
zlatavého moku ochutnat místní autentická piva z klášterního pi-
vovaru navazující na tradici vaření piva již z 15. století.

Po noclehu a snídani v Berouně jsme za několik minut dorazili k cíli 
našeho putování za svatou kněžnou Ludmilou – na Tetín. Nedale-
ko odtud byla úkladně zavražděna a poté také pohřbena, než se 
jí dostalo význačného místa na Pražském hradě. Doputovali jsme 
na toto výjimečné místo, položili kytici, abychom se jaksi dotkli, 
navzdory staletím, naší světice. Osobnosti jako svatá Ludmila jsou 
důležité pro naši křesťanskou i národní identitu. Ona neztratila na-
ději, že zlo nemůže mít poslední slovo. Po mši svaté se nás s vel-
kou ochotou a vědomostmi ujala p. Hahnová. Přiblížila nám nejen 
sv. Ludmilu, stejnojmenný kostel, kostel sv. Kateřiny a provedla 
velmi poutavým způsobem Tetínem. Ani trocha deště neubrala na 
kráse malebného údolí, kterým protéká řeka Berounka.

Odpolední program patřil návštěvě poutního místa Stará Boleslav, 
vzdát hold našemu národnímu světci a patronu. Bazilika sv. Václa-
va je spjata s prvním hrobem knížete Václava. Právě zde prolil mu-
čednickou krev. Bazilika, národní kulturní památka, byla po cel-

kové rekonstrukci slavnostně otevřena loni 28. září. Je překrásná. 
V románské kryptě zasvěcené sv. Kosmu a Damiánovi jsme po-
znali mučedniště sv. Václava i místo pokládané podle křesťanské 
tradice za jeho původní hrob. Dojímavě zněla slova chorálu „Svatý 
Václave“ zpívaná našimi poutníky. Posledním navštíveným mís-
tem byla nádherná bazilika Nanebevzetí Panny Marie, kde podle 
legendy bylo v polovině 12. století vyoráno Palladium země české. 
Měli jsme možnost si prohlédnout a uctít obrázek staroboleslavské 
Madony s dítětem, reliéf vytepaný v tzv. korintské mědi, jemuž je 
připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Krátkou mari-
ánskou pobožností jsme zakončili nejen prohlídku Staré Boleslavi, 
ale i naši dvoudenní farní pouť. Za její zdárný průběh, organizaci 
a duchovní doprovod patří velké poděkování P. Jiřímu Putalovi. 
Díky patří i oběma starostům p. Marku Mahdalovi a p. Václavu 
Bujáčkovi za propagační materiál, který jsme společně s dalšími 
suvenýry předávali v navštívených místech a prezentovali obce 
Východního Slovácka. Nutno poznamenat, že ve všech místech 
jsme měli štěstí na skvělé lidi, kteří velkou měrou přispěli k vyda-
řené a jistě prospěšné pouti.

Závěrem několik slov z meditace Josefa Toufara při noční adoraci 
1. ledna 1950 v Číhošti: „Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré 
nebo zlé - o všem ví Bůh - bez jeho vůle ani vlas z hlavy nespadne 
- a nám nezbývá nic jiného, než vyznat mu a říci: Otče, ne má, 
ale Tvá svatá vůle se staň-jen dej nám sílu a nezapomeň na nás.“

Text: Marie Pavlíčková 
Foto: B. Pavlíček



Bánovský zpravodaj   |   4/2022 16

Hútek na „Dni za Moravu“ v Brně 17. 9. 2022

Loni jsme si sice řekli, že naše čtyřnásobná účast na této výjimeč-
né slavnosti stačí, ale po oslovení zástupcem Moravské národní 
obce p. J. Procházkou jsme přislíbili svou pátou účast ještě i v le-
tošním roce. Sobotní ráno bylo hodně chladné, bylo třeba podpo-
řit vnitřní energii. Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme 
udělali osvědčenou zastávku na motorestu Samota v Buchlov-
ských, kde jsme si zopakovali slavnostní moravské písně pro vy-
stoupení Hútku. Po nájezdu na dálnici jsme se dostali do kolony 
aut, která byla způsobena havárií u Rohlenky. Rázem byla ohro-
žena naše účast na zahajovacím ceremoniálu. Nakonec jsme ale 
na začátek dorazili včas. V kostele sv.Tomáše zahájení Dne za Mo-
ravu začínalo, a jednotlivými částmi programu k uctění památky 
římského krále a moravského markraběte Jošta Lucemburského, 
zvaného též „Moravský“, následně pokračovalo. Na kůru jsme se 
srdečně pozdravili s hudebníky Moravian Memory Brass a podle 
programu, ba i navíc, odzpívali určené písně. Přestože Morava ni-
kdy neměla oficiální hymnu, některé písně se na Moravě v tomto 
duchu zpívají. Zazpívali jsme „Moravo, Moravo“ od L. Dietricha  
a „Jsem Moravan“ od V. Novotného. Z ohlasu přítomných hostů - 
v našem podání a díky skvělé akustice kostela - opět na výbornou. 
Po tradiční zahajovací dělové salvě před kostelem „u koňa“ přidali 
naši staří známí kanonýři ještě jednu salvu na naše přání a průvod 
mohl vyrazit. Prošel středem Brna za střídavého doprovodu bu-
beníků a zpěvu Klobučanu a Hútku. Při zastavení u radnice jsme 
zazpívali tradiční Ej, vy páni, radní páni. Po příchodu na náměstí 
Svobody nás čekalo několik vstupů s hútkovskými pásmy v rámci 
dopoledního programu. Trochu chyběl náš osvědčený moderátor 
Pavel. Zlatým hřebem programu bylo tradiční ocenění význam-
ných Moravanek a Moravanů za rok 2021. Anketa shromáždila 
téměř 18 000 hlasů. Vítězi se na základě asi sedmi tisíc hlasů stali 
dvacetinásobní mistři světa a dvacetipětinásobní mistři Českoslo-
venska v kolové, bratři Jan a Jindřich Pospíšilovi. Tito legendární 
bratři obdrželi unikátní skleněnou trofej s moravskou orlicí. Oba se 
stali vzorem poctivého přístupu ke sportu, bojovnosti a obětavos-
ti. Sami jsme se mohli přesvědčit o jejich skromnosti, kamarád-
ství a lidskosti. V jejich společnosti jsme strávili více než příjemné 
chvíle. Společně s bratry Pospíšilovými jsme si na jejich přání také 
zazpívali na pódiu Vínečko bílé. K velké lítosti nemohli přijmout 
ze zdravotních důvodů pozvání na naši zabíjačku. Jinak by aspoň 
jeden z nich, přijel možná i na kole. 

„Morava je podivuhodná země už proto, že je a není…“

Jan Skácel

Upomínkou na tento slavnostní den bude kniha „Moravské dějiny 
do roku 1860“. Pro všechny členy Hútku ji na zkoušku souboru 
přivezl a daroval předseda Moravské národní obce p. Ing. Jaroslav 
Krábek. Jeden výtisk této publikace věnujeme místní knihovně.

Akce, jedna z těch náročnějších, ale svým významem jistě prestiž-
ních a nezapomenutelných.

Letos navíc připomínka 1 200. výročí od první písemné zmínky  
o nás Moravanech.

 Text: Bohuš Pavlíček 
Foto: Hútek
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Svatomartinské hody 2022 v Bánovském kostele

Sobotní slavnostní mši k uctění našeho patrona sloužil P. Zdeněk 
Graas, farář z Pitína. Nejen jeho procítěný projev, účast svato-
martinské družiny, ale také vystoupení bánovských „Zpěvulí“ do-
daly mši svaté důstojný ráz.

Neodmyslitelnou součástí hodové soboty se stala „Pocta sv. Mar-
tinovi“, krátké představení o životě svatého Martina. Tradičně 
se pak po skončení scénky vydal světelný průvod na Jarmek, kde 
následovala ohňová show v podání skupiny Pali-tchi a závěrečný 
ohňostroj. 

Ani letos nepřijel sv. Martin na bílém koni. Slunečné dopoled-
ne za doprovodu bánovské dechovky vítalo všechny krojované, 
zástupce obce, spolků, svatomartinskou družinu a další hos-
ty u kostela, kde se řadil průvod ke slavnostní mši svaté. Hlav-
ním celebrantem byl P. plk. Jaroslav Kníchal, hlavní vojen-
ský kaplan AČR. V jeho kázání zaznělo tolik skvělých myšlenek  
a pravdivých, moudrých slov... Nejen, že víra v Boha je živá, ale  
i výzva : „Společně dělejme dobro pro dobro samotné!“

Letošní třídenní slavení patrona našeho kostela a obce 
zahájily bánovské děti v kostele hned po mši svaté slou-
žené ke cti sv. Martina. Pod vedením paní učitelky  
Petry Procházkové zdárně předvedly originálně po-
jatou scénku doplněnou zpěvem a hudbou o životě  
sv. Martina.

Jako v předcházejících letech, čekalo před kostelem na návštěvní-
ky krátké pohoštění v podobě svatomartinského vína a vdolečků.

Farnost Bánov vyhlásila v předhodovém čase výtvarnou soutěž 
pro děti:

„Sv. Martin – nakresli, namaluj či jinak výtvarně ztvárni téma  
sv. Martin“.

Děti mohly své práce přinášet do kostela nebo ve škole paní učitel-
ce Procházkové, které patří velké poděkování za iniciativu a celko-
vou realizaci následné výstavky v kostele sv. Martina v neděli od-
poledne. Potěšující byla také prezentace prací z výtvarné výchovy 
žáků ze Suché Loze. Svatý Martin by měl jistě z výkresů radost.

Stalo se už tradicí, že chlapi z „Hútku“ děkují v závěru mše svaté 
zpěvem písně „Díky Ti, Pane“ za nás všechny. K tomu připojení 
poděkování každému, kdo se zapojil do přípravy, zajištění a klid-
ného průběhu bánovských svatomartinských hodů .

 Text: Marie Pavlíčková 
 Foto: Radek Pavlíček
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Erasmus jede dál

Novější projekt s názvem „Importance of water in cultural, histo-
rical and social aspects in people´s life“ se v tomto školním roce 
přehoupl do své poslední části, která zahrnuje nejenom výjezdy 
do Řecka a Itálie, ale na jaře i setkání u nás. V předešlém školním 
roce se nám podařilo vycestovat a představit výsledky naší práce  
v polském Bielsk Podlaski a litevském Vilniusu. Další naše společ-
né setkání bylo naplánováno na třetí říjnový týden do řecké Pelly/ 
Giannitsa/. Jak je v tomto projektu už zvykem, zastupovalo naši 
školu 5 žáků. Tentokrát byli vybráni deváťáci, přesněji deváťačky. 
Se mnou a kolegyní Lenkou Švehlíkovou se tedy jednalo tím pádem 
o „dámskou jízdu“. Naše dobrodružství začalo v neděli v ranních 
hodinách, kde jsme smluveným tranzitem přesunuly na vídeňské 
letiště a odtud jsme letadlem pokračovaly do řecké Soluně. Vzhle-
dem k tomu, že ostatní týmy najížděly až v pondělí, musely jsme 
se samy přepravit do městečka Giannitsa, vzdáleného asi hodinu 
autobusem ze Soluně. To byla pro nás opravdová výzva. Cestování 
hromadnou dopravou v Řecku nám trošičku připomínalo cestová-
ní v Turecku či jiné asijské zemi. V přecpaném autobusu z letiště 

Poslední srpnový den jsme uzavřeli projekt „Walking 
the Talk“ a v těchto dnech netrpělivě očekáváme schvá-
lení závěrečné zprávy. Na našich webových stránkách 
najdete v sekci projekty Erasmus+ spoustu fotografií  
z jednotlivých mezinárodních setkání, krátká povídá-
ní, ale především brožuru, výstup našeho projektu,  
s 39 vyučovacími hodinami zaměřených na badatelsko-
-objevitelské metody. 
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jsme se dopravily na autobusové nádraží KTEL Thessaloniki, kde 
jsem si měly, dle instrukcí, koupit lístek do Giannitsy. To byl malý 
oříšek, jelikož v Řecku je všechno psáno řeckou abecedou. Ale 
moravská děvčata si umí poradit se vším a nic je jen tak nezaskočí. 
Proto i tuto výzvu jsme zvládly. Po hodině jízdy dálkovým auto-
busem jsme vystoupily na nádraží v Giannitse, kde nás už čekaly 
naše řecké kolegyně Maria a Ekaterina. Díky nim jsme se tak už 
bez problému ubytovaly. Po chvilce relaxu na pokojích jsme se 
vydaly do večerních řeckých ulic. Večer bylo ještě poměrně teplo, 
což jsme využily k večeři ve venkovní restauraci. Tady jsme si ob-
jednaly řecký gyros. Byl famózní. Syté a unavené po celodenním 
cestování jsme se vydaly směr hotel a těšily se do postelí. Na pon-
dělí jsme si naplánovaly výlet do Soluně. Znalé cesty z předešlého 
dne bylo pro nás cestování opačným směrem mnohem jednoduš-
ší. Od rána jsme obdivovaly známá místa a památky Soluně, jako 
například Galeriův oblouk, Římské fórum, Aristotelovo náměs-
tí. Na závěr dne jsme na místní promenádě nakoupily suvenýry  
a malé dárky. Večerním spojem jsme se vydaly směr Giannitsa.  
V úterý ráno jsme se u snídaně setkaly s ostatními účastníky se-
tkání z Polska, Litvy a Itálie. Z hotelu jsme v doprovodu našich 
řeckých hostitelů všichni zamířili do školy v Pelle. Tady pro nás 
naši řečtí přátelé připravili bohatý program zahrnující prohlídku 
školy a vystoupení, kterého se účastnili všichni žáci této školy. 
Po obědě složeného z typických řeckých jídel a zvládnutí základů 
řeckého tance Zorba jsme navštívili oceánské muzeum v Arabi-
ssos. Tady si účastníci vyrobili malé upomínkové předměty z mušlí 
a lastur. Ve středu ráno jsme měli domluveno setkání se staros-
tou Giannitse. Po krátkých zdravicích jsme si navzájem vyměnili 
dárky reprezentující naše kraje a státy. Poté jsme se autobusem 
přesunuli do muzea Alexandra Velikého. Toto muzeum nás uchvá-
tilo nejenom svojí velikostí, ale především velmi obsáhlou sbírkou 
zahrnující mince, šperky, amfory, sochy a mozaiky. Po obědě, 

jak jinak než v řecké taverně, jsme odjeli do Soluně. Zde jsme 
navštívili místa, která naše bánovské ženské osazenstvo nestihlo 
navštívit během pondělní návštěvy. Byla to hlavně prohlídka Bílé 
věže, která je nejnavštěvovanější památkou a symbolem Soluně, 
a návštěva monumentální jezdecké sochy Alexandra Velikého. Na 
předposlední den našeho pobytu, čtvrtek, nám naši řečtí přátelé 
připravili návštěvu městečka Edessa, známého svými vodopády  
a venkovními termálními lázněmi v Pozaru. Myslím, že tento den 
jsme si všichni užili, i když nám počasí moc nepřálo a celý den nám 
s malými přestávkami mrholilo. Poslední den pobytu byl na akti-
vity nabitý od samého rána. Po mši v pravoslavném kostele jsme 
navštívili lidové muzeum, kde jsme si všichni vyzdobili oblázky, 
vyrobili vlastní ikony, odpověděli na kvízové otázky a ochutnali 
pečené kaštany. V odpoledních hodinách jsme se na chvilku pře-
sunuli na hotel, kde jsme měli načerpat síly na večer. V sedm nás 
přistavený autobus odvezl na místo, kde měl proběhnout závěr 
našeho setkání. Jak už je u Řeků zvykem, rádi se baví, jí a tancují. 
S tím jsme počítali. Ale nepočítali jsme s tím, jak velkolepé roz-
loučení pro nás naši řečtí přátelé připraví. Nejenom že se s námi 
tento večer přišli rozloučit všichni žáci navštěvující základní školu 
v Pelle spolu se svými rodiči, ale byli tu i všichni zaměstnanci ško-
ly, zástupci města, řidiči, kteří nás celý týden přepravovali, také 
průvodci z muzea a pop se svojí rodinou. Zkrátka všichni, kteří 
se něčím podíleli či byli zapojeni do aktivit během našeho poby-
tu v Řecku. Celý večer byl velmi uvolněný díky neopakovatelné 
atmosféře, ale hlavně díky vřelosti všech zúčastněných. Kdyby-
chom nemuseli brzy ráno vstávat a vydat se na cestu domů, tančili 
bychom až do ranních hodin. I když si myslím, že se srdečnos-
tí a pohostinností tady na našem Moravském Slovácku můžeme  
k Řekům přirovnat, musíme přiznat, že nám naši řečtí kolegové 
nasadili velmi vysokou laťku. No, máme na to relativně dost času 
se do dubna na setkání v Bánově dobře nachystat. Tak snad se jim 
tu u nás bude aspoň tak líbit, jako se nám líbilo v Řecku.

Mgr. Petra Kočendová,  
koordinátorka projektu Erasmus+
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Oslava 100 let Sokola v Bánově

Pravda, za vlády nacistů a komunistů byl Sokol v naší republice za-
kázán, ale po pádu komunismu v roce 1990 byla Sokolská jednota 
v Bánově opět obnovena a tak cvičíme a sportujeme dodnes. A tak 
i vy se můžete stát členy a hráči stolního tenisu, který naši jednotu 
a Bánov zdárně reprezentuje v mistrovských soutěžích. Anebo jen 
rekreačně si můžete zahrát volejbal a pinknout si badminton. Ti 
nejmenší se mohou se svými rodiči „vydovádět“ ve cvičení Rodičů 
+ dětí, pro děvčata a mladé ženy  tu máme taneční BodyFit a pro 
ženy, které si spíše potřebují protáhnout své tělo, je tu Zdravot-
ní tělocvik. Sokolský rozpis cvičení najdete ve vývěskách Sokola  
u pošty nebo ve SH. Tak přijďte. 

A teď pár slov k proběhlým oslavám. Konaly se ve Sportovní hale 
a oficiální částí nás provázela Petra Vašíčková. Začaly slavnost-
ním nástupem zástupců bánovské sokolské jednoty a účinkujících. 
Jsme velmi rádi za účast zástupců Obce Bánov, Základní a Mateř-
ské školy v Bánově, kteří nám přišli popřát. A nejen to, z mateřské 
školy nám přišli zacvičit Kormidelníci pod vedením Lídy Horňáko-
vé a paní učitelka Gregárková ze základní školy připravila s děvčaty 
6. tříd cvičení aerobiku. Bylo to milé a pěkné, děkujeme. Sami 
sokolové předvedli své skladby pro Sokolské Brno 2022, byli tu 
mladší žáci a žákyně z Uherského Brodu a pak i taneční cvičení žen 
se skladbou ABBA. A protože jsme v Bánově, zazpívat nám přišli  

Ano vážení čtenáři, to co vidíme v nadpisu i na fotogra-
fii dortu, je skutečnost. V půli června tohoto roku jsme 
oslavili 100 let od založení Sokolské jednoty v Bánově.

i naši folkloristé - Kohútek, bánovské Zpěvule a Hútek. Děkujeme 
nejen za jejich tanec a zpěv, ale i za gratulace a milé dary.

Pásmo cvičení a kulturních vystoupení bylo kombinováno sokol-
skými i obecními zdravicemi. Oslavy pak vrcholily oceněním těch 
sokolů, kteří se výrazně podíleli na činnosti sokolské jednoty jak  
v dávné minulosti, tak i v obnovené současnosti. Ocenění jedno-
ty tak přijaly sestry sokolky z Věrné gardy, naše emeritní starost-
ka Karin Švehlíková a dlouholeté cvičitelky Marušky Beníčková, 
Švehlíková a Havlová. Ze současných sokolských činovníků pak 
byli pamětními listy ČOS oceněni Ivana a Libor Píškovi, Jitka Po-
lanská a Milan Balouch. Slavnost pak vrcholila předáním bronzo-
vých medailí ČOS Marii Beníčkové a Marii Švehlíkové. Všem oce-
něným patří mé velké díky. 

A po oficiální části byl čas na besedu, přípitky i něco na zub. Hosté 
si mohli prohlédnout fotografické tabla z činnosti Sokola i zakoupit 
si sokolský bulletin zachycující 100 let Sokola v Bánově.

K dobré pohodě nám hrál Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách i úspěšném průběhu 
oslav. Vedení Obce pak za poskytnutí Sportovní haly i za podporu 
děvčat z minibaru. A ty, kteří chtějí pravidelně cvičit či sportovat, 
zvu do našich sokolských řad.

Tak tužme se a sokolům Zdar!

Stanislav Vranka 
starosta T.J. Sokol Bánov 

foto: T.J. Sokol Bánov
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Sezóna 2022 v Kynologickém klubu Bánov

I v tomto roce se toho hodně událo. Na jaře 13. dubna jsme se 
zapojili do dobrovolné akce „Ukliďme Česko a Bánov“, a v okolí 
prostor spolku na „Skaličkách“ jsme posbírali odpadky a připra-
vili je na odvoz pracovníkům OÚ. Jednou z našich dobrovolných 
činností jsou každoročně akce pořádané za spolupráce POLICIE 
ČR. A tak ve středu 29. června, proběhl v prostorách spolku „Den 
pro Základní školu Bánov 5.A.“, což byly soutěže a hry pro děti,  
s ukázkou práce odboru kynologů PČR Zlínského kraje. S policisty 
ze střediska kynologie z Dobrotic u Holešova a vedením ZŠ Bánov, 
jsme ve čtvrtek 3. listopadu zajistili a spoluorganizovali preventiv-
ní přednášku na téma „DROGY a NÁVYKOVÉ LÁTKY“. Proběhla  
i ukázka práce psů a psů vyhledávajících u Policie nebezpečné věci 
– bomby, akceleranty a drogy. Myslíme, že se všechny akce se-
tkaly s úspěchem a doufáme, že preventivní přednáška bude mít 
smysl a bude ku prospěchu.

Kynologové v roce 2022 začali 52. sezónu trvání  
organizované kynologie v Bánově. 

Výcvikovou a tréninkovou činnost psů reprezentují pravidelné 
nedělní tréninky od 8.00 do 11.30 hod., které jsou zaměřeny na 
splnění sportovních zkoušek z výkonu psů. Tady nám také po-
máhá spolupráce se spřátelenými spolky z příhraničí Slovenska, 
konkrétně KK Beckov a KK Piešťany, se kterými se pravidelně na-
vštěvujeme a trénujeme. V sobotu 21. května proběhly Sportovní 
zkoušky z výkonu psů dle národního i mezinárodního zkušební-
ho řádu ve spolku KK Piešťany, náš spolek reprezentovala dvojce 
Pariss a Michal Kašný, kteří ve zkouškách obstáli s hodnocením 
Velmi dobrá. 

Na začátku léta jsme ve spolku organizovali pro zájemce z řad ve-
řejnosti Kurz pro štěňata a mladé psy. Účastnila se hlavně mládež 
od 10 do 16 let. Jako první se psovodi a pejsci učili základům vý-

chovy a základní cviky. Na konci prázdnin kurz skončil a pejsci se 
naučili nové cviky základní poslušnosti, které by měl ovládat úplně 
každý pes - sedni, chůze na vodítku u nohy, odložení na místě  
a hlavně přivolání psa na povel.

K tréninkům také patří příprava na výstavy a chovatelskou čin-
nost. V sobotu 18. června se za spolek chovné Bonitace němec-
kých ovčáků v Nivnici účastnili Michal a Eva Kašní s Quennie Haus 
TRIPLET. Hodnocení Quennie 5JX 1/P – I. třída chovnosti doživot-
ně, ji od rozhodčího K. Strouhala zařadilo mezi nejlepší jedince na 
této akci.

Od dubna do října probíhá hlavní výstavní sezóna psů. I letos tady 
máme výborné výsledky. V roce 2022 náš spolek na výstavách 
především reprezentovala mladá fenka německého ovčáka Pariss 
Adrianka. Potěšující start v sobotu 15. dubna, na Oblastní výsta-
vě s mezinárodní konkurencí v Beckově, získala Pariss hodnocení 
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Velmi dobrá 1. a Vítězka třídy dospívajících. V závěrečném po-
rovnání všech vítězů jednotlivých tříd s Pariss na předvedení na-
stoupila Julinka Kašná. BEST in SHOW- Najkrajší jedinec Oblastní 
výstavy Beckov 2022 od rozhodčího Lutz Wischalla z Německa, 
Julinku pak doslova motivovalo k dalším tréninkům a přípravě na 
další akce. A to této dvojici následně v okolních státech přineslo 
zisk 4x VÍTĚZSTVÍ a 2. místo na Hlavní celostátní speciální výsta-
vě německých ovčáků s mezinárodní účastí ve slovenské Bánské 
Belé.

V sobotu 7. května, na Krajské výstavě německých ovčáků ve 
Zlechově, Tomáš Zelený mladší s Hádesem ze Širé pláně, ve třídě 
dorostu – dlouhosrstý, získal hodnocení Nadějný.

Budeme rádi, pokud junioři spolku budou mít motivaci pro další 
tréninky a výsledky.

Při hlavní kynologické činnosti ve spolku je pro nás neméně dů-
ležité zázemí spolku, zejména chata a tréninkové prostory, které 
jsou pro nás výchozím bodem a reprezentují nás mj. i před poten-
ciálně novými členy, jak z řad mládeže, tak před návštěvami ve 
spolku, při spolupráci s Policií a spřátelenými spolky z okolních 
států, se kterými trénujeme.

V roce 2022 proběhlo neuvěřitelných 28 brigád zaměřených pře-
devším na rekonstrukci klubovny a údržbu majetku. Pokud vezmu 
v úvahu, že rok má 52 týdnů tak je to více než každý druhý víkend 
věnovaný neziskové a dobrovolné činnosti, která nejde ocenit slo-
vy, ale i tak tímto moc děkuji všem členům za jejich osobní aktivitu 
a čas věnovaný spolku.

Závěrem roku 2022 děkuji všem členům spolku za odvedenou 
neziskovou činnost a práci, osobně investované peníze a čas pro 
druhé. Také hlavním finančním podporovatelům činnosti spolku 
nejen v r. 2022 OÚ Bánov a AutoDOOR Uherský Brod, bez kte-
rých by to nešlo. 

Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho zdraví 
v novém roce 2023!

Ing. Michal Kašný, předseda spolku

Doplňte do textu části známé vánoční písně anglická  
slovíčka.

So this is  . . . . . . . . . VÁNOCE 

And what have you . . . .  UDĚLAL 
 (pozor, jedná se o 3. tvar  

 nepravidelného slovesa DO)

Another year . . . .  KONEC např. hry/roku 

And a  . . .  one just begun NOVÝ 

And so this is Christmas

I hope you have  . . . LEGRACE/ZÁBAVA 
 

The near and the . . . . ones MILÝ/DRAHÝ

The old and the . . . . . MLADÝ

A very . . . . . Christmas VESELÝ

And . Happy New Year NEURČITÝ ČLEN  
 V ANGLIČTINĚ

Let's . . . . it's a good one DOUFAT

Without any . . . . STRACH

And so this is Christmas (ooh)

For weak and for . . . . . .  (ooh) SILNÝ 

For rich and the . . . .  ones (ooh) CHUDÝ/UBOHÝ

The . . .  is so long (ooh)  VÁLKA 

And so happy Christmas (war is over)  

For . . . . .  and for . . . . .  (if you want it)  ČERNÝ a BÍLÝ

For yellow and . . .  ones (war is over) ČERVENÝ

Let's . . . .  all the fight (now) ZASTAVIT

ANGLIČTINA 55+ 
OPĚT „V KURZU“

Milé studentky a milí studenti, 
srdečně Vás všechny „55+“ opět zvu  

k prezenčnímu studiu angličtiny  
únor – květen 2023.

Budeme se scházet vždy ve čtvrtek 9-10 hod.  
v suterénu Obecního úřadu, Bánov. 

PŘIHLASTE SE NA TEL. 605 286 223 – VOLEJ-
TE NEBO POŠLETE SMS DO 31.1.2023.

Těším se na Vás a připojuji vánoční doplňovačku.
Pavla Vystrčilová

Now you have the whole lyrics of John Lennon’s famous Christmas song 
“HAPPY XMASS (War Is Over)”. 

Listen to the the song at home with all your beloved, sing it and have 
fun! 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
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Ohlédnutí za předhodovým zpíváním 5. 11. 2022

Klub seniorů informuje

Protože bývá pravidlem „oplácení“ pro pozvané soubory, řešili 
jsme, které pozvat. Pracovně jsme akci nazvali Sbory–sborům. 
Přeneseně asi tak, že při malé návštěvnosti si zazpíváme „pro 
sebe“. To po zkušenostech s návštěvností při akcích, na které 
jsme byli zváni.

Pro letošní akci jsme posunuli termín o týden a z hodového zpívání 
se stalo předhodové. Posunutí jsme zdůvodnili tím, že v sobotu 
před hodovou nedělí, kdy se zpívání konalo, probíhá Martinský 
průvod na Jarmek . Tam je program a pohoštění . Sejde se větší 
počet lidí, pobaví se, něco popijí a okusí z nachystaného pohoště-
ní. Potom už se mnohým nechce jít na další akci. 

Naše zpívání se konalo týden před bánovskýma hodama  
5. 11. 2022. Pozvali jsme tři mužské sbory a pro zpestření jeden 
ženský a podařilo se nám zajistit výtečnou horňáckou cimbálovku 
Petra Mičky. 

Čekali jsme, zda se návštěvnost tímto zvýší, ale nestalo se. Ve 
škole měla v tu dobu soustředění malá Nivnička a tím se po jejich 
příchodu sál naplnil. 

Program se velmi vydařil a ti co se ho zúčastnili, byli doufám spo-
kojeni. Všechna pásma, která soubory předvedly, byla kvalitní  
a cimbálová Mičkova muzika to okořenila horňáckým folklorem  
i po oficiálním konci programu. Ocenili to především milovníci to-
hoto žánru, kteří si mohli „zabékat“. Bohužel jenom ti, co dokáží, 
vyzpívat horňácké výšky a znají horňácké písničky, kterých je ne-
přeberné množství. Ale stejně, jak už býva zvykem, se prosadily 
i děvčice se svým tradičním pásmem. Plánovali jsme končit ve 22 
hodin. Nakonec se vše posunulo na 23.hod.

Z roku 2021 vzpomeneme jen dvě akce, a to výlet na Baťův kanál, 
kde si za pěkného počasí  užilo plavbu po Moravě  38 našich členů. 
Další výlet byl do Moravského Krumlova, kde byla v zámku ote-
vřena výstava obrazů malíře Alfonze Muchy – Slovanská epopej. 
Byl to mimořádný kulturní zážitek.

V letošním roce se už naše činnost vrátila k pravidelným akcím  
a tak jsme uspořádali Seniorský turnaj v kuželkách. Máme členy, 
kteří chodí hrát kuželky pravidelně každou středu. A na turnaji je 
to potom znát. Na Obecní turnaj jsme postavili dvě družstva – se-
nioři a seniorky. Pochlubit se můžeme 1. místem našich seniorek! 

Velice oblíbené jsou návštěvy termálních koupališť na Slovensku. 
V červnu jezdíme do termálů v Dunajské Stredě a v září do Velkého 
Mederu. Užíváme si teplé vody a krásného prostředí. Trochu jiný 
byl turisticky zaměřený jednodenní zájezd do Beskyd. Navštívili 
jsme Pustevny a po požáru obnovený Libušín. Většina členů se 

Letošní rok, při pravidelném střídání, vyšlo pořádá-
ní hodového zpívání na sbor Hútek. V souboru se na 
zkouškách už delší dobu debatovalo, jak a kdy, toto zpí-
vání uskutečnit. 

Poslední tři roky, jak všichni víme, poznamenávaly 
náš život ve všech oblastech.  Činnost našeho klubu se 
omezila na akce, které se mohly uskutečnit.    

Možná jsme asi zavedli novou tradici termínu zpívání. Doufa-
li jsme, že to víc ovlivní návštěvnost , což se nepotvrdilo. Bude 
na Kohútku, se kterým se v pořádání střídáme, jak s touto situací 
příští rok naloží. My jsme starost o občerstvení ponechali bufetu, 
vstupné jsme ponechali dobrovolné. Tím jsme se oprostili o jednu 
velkou starost . Zůstalo nám jenom přichystat a po akci uklidit sál 
a postarat se o pozvané soubory a také si zazpívat. 

 Více na obecních stránkách hutek@banov.cz, kde je plno foto-
grafií i z naší další činnosti.

Všem, kteří nás svou účastí podpořili, děkujeme. 

Oldřich Havel

vypravila k soše Radegasta, prošli se lanovým centrem a ti, kteří  
si netroufali, užívali si krásné prostředí Pusteven. Potom násle-
dovala návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm ke spoko-
jenosti všech.

V rámci akce pořádané Obecním úřadem jsme navštívili sloven-
ské  přátele v Bánove. A když jsme nestihli jarní výstavu květin  
v Kroměříži, jeli jsme na podzimní, spojenou s výstavou a prode-
jem bonsaí. Příští rok pojedeme opět i na jarní výstavu. Kroměříž 
je krásná.

Klub seniorů pracuje u nás už 13  roků. Zakládajícím členům při-
bývají léta a tak bychom moc rádi mezi sebou přivítali další spo-
luobčany. Na příklad tak náročné akce jako byly Košty slivovice, 
nemůžeme už pořádat bez pomoci mladších členů. Zdůrazňuje-
me, že členem je automaticky každý, kdo se účastní jakékoliv naší 
akce. Příspěvky se neplatí a členství k ničemu nezavazuje. Přidej-
te se k nám třeba na zájezd, Kateřinské posezení, prvomájovou 
procházku, začněte chodit do kuželek nebo si vyberte akce podle 
svého zájmu. 

Těšíme se na vás !

Výbor klubu seniorů Bánov
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Okénko do mateřské školy

V měsíci září jsme se postupně seznamovali s novými kamarády 
ve třídách. To, že se prezentujeme jako ekoškolka, dokazujeme 
nejen aktivním tříděním odpadu ve třídách, ale i založením nové-
ho kompostéru na školní zahradě. Děti vedeme k ekologickému  
a tolik potřebnému smýšlení v dospělosti. Do kompostéru tak děti 
hrdě nosí větvičky ze stromů, shrabané listí ze školní zahrady, 
zbytky ovoce a zeleniny.    

Nezapomněli jsme ani na zvířátka a jejich podzimní starosti. Prv-
ní společnou akcí všech tříd bylo LOUČENÍ SE S VLAŠTOVIČKOU  
A ČÁPEM. Úkolem dětí ve všech třídách bylo vyrobit si vlastní vla-
štovku, se kterou si obletěly celou školku a zpěvem a básničkami 
jim popřály šťastnou cestu do teplých krajin. 

Další nezapomenutelnou akcí, tentokrát pro rodiče s dětmi, byla 
slavnost nazvaná USPÁVÁNÍ JEŽEČKŮ. Každá třída si vytvořila 
vlastního ježečka, společně jsme jim pak za šera na školní zahradě 
udělali z listí hromádky, zatančili a zazpívali ukolébavku a ulože-
ním do listí jsme jim popřáli dobrou noc. Za doprovodu rodičů si 
potom děti při svitu vlastních lampionků a příjemné pohádkové 
hudby linoucí se z místního rozhlasu plnily úkoly, které měly při-
chystané na trase kolem mateřské školy. Nakonec si děti vyzvedly 
ve školce malou odměnu a s úsměvem a spokojeností odcházely 
domů.       

Naše školička se pustila do nového školního roku s elá-
nem a chutí nejen ze strany učitelů, ale především dětí. 
A tak, jak je barevný podzim, byla i pestrá nabídka čin-
ností, které mohly děti prožít.

Z dalších podařených akcí vzpomeneme DRAKIÁDU, kterou jsme 
si udělali s vlastními dráčky na sportovním hřišti. 

Zvyky a tradice dodržujeme ve školce na HODY SV. MARTINA. 
Převyprávěli jsme si o něm legendu  a také jsme „napekli“ svato-
martinské rohlíčky ze slaného těsta. A co plánujeme před Váno-
cemi?   

Srdečně Vás zveme na rozsvěcování obecního vánočního stromu, 
kde budou vystupovat se svým pásmem naši předškoláci ze třídy 
Kapitánů. Vánoční atmosféru si potom užijeme společně s dětmi  
a rodiči na vánoční dílničce, kde si něco pěkného vytvoříme, 
ochutnáme vánoční cukroví a zpříjemníme si předvánoční čas  
i zazpíváním koledy.

Krásné a v klidu prožité Vánoce  
Vám přejí děti a kolektiv Mateřské školy Bánov
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Myslivecký rok 

Než se pustíme do jakékoliv akce, musíme si to naše obyvatelstvo 
v lese a na loukách spočítat a to 26. 2. 2022, kdy si uděláme pro-
cházku a průběžně spočítáme stavy zvěře. Toto sčítání probíhá na 
území celého Zlínského kraje.

Aby vše během roku probíhalo jako po másle, je potřeba si vše 
hezky naplánovat, a to na Výroční členské schůzi, která proběhla 
11. 3. 2022 na pálenici. Tady jsme si zrekapitulovali uplynulý rok 
2021, zhodnotili hospodaření mysliveckého spolku a domluvili se, 
jak dále hospodařit a starat se o revír. 

Bohužel jsme museli letos vynechat naši hlavní kulturní akci a tím 
je Myslivecký ples, který jsme nemohli z důvodu covidových opat-
ření uspořádat. 

Ve spolupráci se singulárem jsme si udělali pár společných brigád, 
kde jsme odstraňovali oplocenky kolem nově vysázených pasek.

Týden před prázdninami jsme na pálenici uspořádali Mysliveckou 
zábavu se skupinou Křídla. Od 18:00 si mohli spoluobčané po-
chutnat na mysliveckých specialitách v podobě pečeného masa  
z divočáka nebo si dopřát kančí guláš a k tomu si dát dobře vychla-
zené pivko. Od 20:00 už to rozjela skupina Křídla, která bavila 
návštěvníky do brzkých ranních hodin. Tímto všem děkujeme za 
hojnou účast a už teď se těšíme na příští rok.

V srpnu jsme si porovnali naši mušku na chatě při střelbách na as-
faltové holuby, kde jsme zároveň oslavili významná jubilea našich 
tří členů Pavla Vystrčila, Antonína Kočice a Zdenka Vaculy.

Nedílnou součástí mysliveckého roku je Svatohubertská mše, 
konaná k poctě patrona myslivců a lovců sv. Huberta. Letos mše 
proběhla v Suché Lozi, kde jsme měli po mši svaté připraveno po-
hoštění, při kterém jsme s myslivci ze Suché Loze a Bystřice zhod-
notili společné úlovky a celkové kvality v revírech.

S blížícím se koncem roku jsme měli naplánovanou další z mno-
ha důležitých akcí a tou je HLAVNÍ HON, který proběhl v sobotu  
5. 11. 2022. 

Rok se s rokem sešel a před vstupem do nového roku, 
je dobré se ohlédnout, co vše se nám přes rok podařilo.

Počasí nám přálo, nepršelo, nefoukalo, jen té zvěře bylo po 
skromnu. Nedá se nic dělat, aspoň jsme se pěkně vyvětrali. Jak už 
bývá zvykem, po hlavním honu následuje POSLEDNÍ LEČ, která  
proběhla v restauraci U Koníka. Tímto děkujeme panu Polanské-
mu za přípravu pohoštění.  Poslední leč je i takovým poděkováním 
našim drahým polovičkám za jejich podporu v naši myslivecké 
činnosti.

Během roku se scházíme na různých menších schůzích, kde si 
průběžně plánujeme brigády, odlovy a různé provozní záležitosti.

Do konce roku nás čeká ještě Štěpánská vycházka, společné kr-
mení zvířátek, které by mělo proběhnout v průběhu vánočních 
svátků, přesnější termín bude upřesněn.

Již teď bychom vás chtěli srdečně pozvat na Myslivecký ples, který 
proběhne 21. 1. 2023, k poslechu a tanci zahraje Stříbrňanka spo-
lečně se skupinou Křídla.

Všem spoluobčanům přejeme příjemné a klidné prožití svátků Vá-
nočních a do nového roku hlavně zdraví, klid a pohodu.

myslivci Bánov
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Bánovská přípravka a žáci FC Zimní příprava pro fotbalisty není moc oblíbená, ale doufáme,  
že to kluci zvládnou s chutí a ve zdraví. Děkujeme všem, kdo se 
zapojuje do chodu přípravky a pomáhá nám. Žádáme rodiče před-
školáků a prvňáčků, ať dovedou děti mezi nás, rádi je příjmem  
do svých řad.

Všem přejeme krásné svátky a hlavně zdraví.

Honza Vaňhara

Zdravíme všechny příznivce kopané. Po odehrané letní 
sezóně, která pro kluky z přípravky dopadla úspěšně,  
a odehráli krásná utkání, jsme se přesunuli do haly. 

Poděkování

Sbor v Bánově pracoval nepřetržitě od roku 1965. Jeho členové 
byli naši spoluobčané, kteří měli zájem pomáhat při nejrůznějších 
akcích a událostech v obci a byli u všech důležitých okamžiků ži-
vota Bánovjanů. Při vítání dětí do života, svatbách i posledních 
rozloučeních, při jubilejních svatbách a hlavně zajišťovali návště-
vy u jubilantů. To byla vděčná práce, protože staří lidé byli rádi 
za osobní návštěvu a možnost popovídat si o Bánově. Tato čin-
nost byla po celou dobu dobrovolná a bezplatná. Ve Sboru za tu 
dobu pracovalo opravdu hodně členů, většina už není mezi námi, 

V letošním roce byla ukončena činnost Sboru pro ob-
čanské záležitosti.

řada starších vzpomíná na dobrou partu, která ve Sboru byla. 
Současní členové, pokud byla potřeba, se do činnosti obecního 
úřadu stále zapojovali. Není možné vyjmenovat všechny, ale do-
volte jedinou vyjimku. Velké poděkování patří manželům Jiřímu  
a Jindřišce Mihalovým, učitelům, kteří po celou dobu jejich půso-
bení na bánovské škole pracovali pro Sbor. Připravovali kulturní 
programy pro akce a zajišťovali hudební doprovod. Jak se doba, 
ve které žijeme, postupně mění, je potřeba i tuto činnost přizpů-
sobit. Proto OÚ ukončil činnost Sboru pro občanské záležitosti 
a je dobře, že nastoupila nová generace ochotná pro Bánov pra-
covat. Všichni stávající členové dostali od pana starosty písem-
né poděkování. Toho si velmi vážíme a do další práce a činnosti  
v kulturní oblasti přejeme spokojené občany Bánova.

Dáša Havlová 
členka SPOZ od roku 1967

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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Premiéra nové hry bánovských ochotníků

Premiéra proběhla 19.11.2022 v sále ZŠ Bánov. Po dlouhé pauze 
jsme se těšili, až zase staneme na jevišti. Sněhurka a trpaslík není 
pohádka, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale jde o osvědče-
ný formát komedie z vesnického prostředí. Tentokrát si autorka 
vzala na paškál sousedské vztahy a soutěžení. Jak se představení 
povedlo, to necháme na zhodnocení ostatním, my jsme si však 
premiérový víkend užili a děkujeme našim divákům za krásnou at-
mosféru, kterou v sále v pátek při veřejné generálce i v sobotu při 
premiéře vytvořili.

Už je to tady! Teda bylo. Více než 4 roky od premiéry 
a rok od derniéry Biomatky spatřila světlo světa druhá 
autorská hra Peťky Vašíčkové s názvem Sněhurka a tr-
paslík. 

A co nás čeká v následujícím roce? Chceme novou hrou potěšit  
i obce v okolí, a tak budeme zase jezdit, ale něco se chystá i pro 
domácí publikum. Chceme natočit audioknihu, přičemž práci  
s hlasem nám přislíbil pomoci procvičit a vypilovat Pavel Šupina 
(herec Slováckého divadla). A v plánu je i nová hra z pera naší 
Peťky. Tak se těšte! My se těšíme určitě.

Vaši podlampáci



www.banov.cz29

Vítání občánků v Bánově

Setkání padesátníků
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Jak se nám vede v Sociálně terapeutické 
dílně NADĚJE v Uherském Hradišti?

Posledních pár měsíců zažila naše Sociálně terapeutická dílna NA-
DĚJE plno změn. Ať už se jedná o obměnu pracovního týmu, do 
kterého nám přišla nová posila s novými nápady na výrobky, tak 
i další klienti, kteří se u nás učí novým dovednostem. Začali jsme 
zkoušet výrobky, které jsme před tím ještě nedělali. Pro klienty, 
ale i pro nás pracovníky je to příjemná změna a výzva. Děláme tak 
např. vypichované látkové věnečky, bedýnky a domečky z dřevě-
ných lamel, koženkové přívěsky i jiné. 

Několik řádků ze Sociálně terapeutické dílny v Uher-
ském Hradišti, která funguje i díky pravidelné podpoře 
obce Bánov, které tímto velmi děkujeme. 

Dřevěný svícínek

Vypichování

Fotokoutek

Letos jsme si nenechali s klienty ujít naše tradiční grilování. Mys-
lím, že jsme si jej všichni užili. Tancovalo se, zpívalo se, o zábavu 
se postaral i náš foto koutek a samozřejmostí bylo skvělé občers-
tvení. Do pohybu se dala i naše zahrádka, kterou jsme zazimovali 
a příští rok se těšíme až na ní budeme pěstovat a sklízet vlastní 
úrodu.

Postupně se začínáme připravovat na zimní období a oblíbené 
jarmarky. K podzimním látkovým věnečkům jsme již přidali také 
první vzorky i těch adventních. A samozřejmě pokračujeme ve vý-
robě oblíbených korálkových andělíčků, které k Vánocům neod-
myslitelně patří. I když jsou to jedny z těch náročnějších činností, 
klienty velmi baví, protože na nich mohou nejlépe pozorovat svůj 
posun v tom, co se již naučili a v čem se zdokonalili. Je to pro ně 
nesmírně motivující, z čehož máme upřímnou radost i my pracov-
níci! 

Doufáme tak, že nastávající měsíce i rok přinese naší dílně jen to 
dobré a klienti se budou moci u nás zajímavou formou stále v ně-
čem zdokonalovat. 

O akcích i našich výrobcích se dozvíte na facebookových strán-
kách, které naše dílna má (stačí do vyhledávače dát NADĚJE, 
pobočka Uherské Hradiště). Sdílíme tam s vámi všechno, co tu 
děláme, výrobky i akce pro klienty a pro veřejnost.

Za celý tým 

Mgr. Petra Hrušková 
sociální pracovnice 

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Uherském Hradišti



www.banov.cz31

Hody 2022



Bánovský zpravodaj   |   4/2022 32

Advent a Vánoce 2022  
v kostele sv. Martina v Bánově
• Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v sobotu  
 17. 12. 2022 odpoledne. 

• Betlém ze slámy bude u fary otevřen pro veřejnost od 25. 12.  
 2022 do 2. 1. 2023 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. 2022 v době 14:30 – 16:00 hod.  

• Tříkrálová sbírka bude v naší obci v sobotu 7. ledna 2023  
 dopoledne. 

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina Bánově 

Sobota 24. 12. 2022  
Štědrý den

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 svatá“

Neděle 25. 12. 2022
Boží Hod vánoční 

10:30 Bohoslužba ze Slavnosti Narození Páně

Pondělí 26. 12. 2022  
Svátek sv. Štěpána

10:30 Bohoslužba ze svátku sv. Štěpána

Úterý 27. 12. 2022 17:00 Vánoční koncert

Sobota 31. 12. 2022
Silvestr

17:30 Bohoslužba na závěr občanského roku

Neděle 1. 1. 2023
Nový rok

18:00 Bohoslužba ze svátku Matky Boží P. Marie

• Vánoční koncert PS Dvořák z Uherského Brodu je naplánován  
 na neděli 8. 1. 2023 v 15:30 hod. v kostele sv. Martina  
 v Bánově. Vstupné dobrovolné. 

• Děkanátní ples se plánuje na sobotu 11. února 2023. 

Radostné prožití svátků Ježíšova narození a vše dobré v Novém 
roce 2023 přeje

P. Jiří Putala, farář 

Obec Bánov zve občany na  

Silvestrovské 
opékání 

31. 12. 2022 v areálu pálenice  
od 12:00 do 15:00 hodin.

Špekáčky a dobrou náladu s sebou.

Podávat se bude svařák a čaj.
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e-mail: zpravodaj.banov@seznam.cz

Společenská kronika
Narození:
Amélie Gurieva 358
Matyáš Foukal 596
David Brabec 439
Adam Vávra 393
Vojtěch Vaněk 549
Michal Hodulík 101

Rozloučili jsme se:
Jiřina Hauerlandová 477
Pavel Beníček 124
Filomena Slezáková 426

Naši jubilanti:
92 let
Marie Teichmannová 721

91 let

Františka Mahdalová 451
Bohumila Mahdalová 520

90 let

Anna Jankůjová 395
Marie Machalíková 220

80 let

Bohumila Guryčová 480
Jaroslav Večeřa 89

65. výročí sňatku

Josef a Františka Šlahařovi 538

50. výročí sňatku

Jaroslav a Helena Ryšávkovi 266

Petr a Božena Vystrčilovi 590

Všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme.

Obecní zabijačka
 Obec Bánov děkuje zabijačkovému týmu za přípravu vepřových pochutin a zajištění celé akce.

Přehled akcí T.J. Sokol Bánov na přelomu roku:
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu, tělocvična, úterý 27. 12. 2022, registrace 8:30

Vánoční sokolení, ukončení kalendářního cvičebního roku, SH a tělocvična, úterý 27. 12. 2022, 16:00 

Turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež, středa 28. 12. 2022, registrace od 15:00

Silvestrovská vycházka s opékáním, sobota 31. 12. 2022, sraz 13:00, u č.p. 78

Bánovské tandemy, turnaj dětí v kuželkách, sobota 11. 3. 2023

Všechny akce budou upřesněny v sokolské vývěsce u pošty.

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE:
Dechová hudba Stříbrňanka
Hudební skupina Křídla

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Ve firmě KOZAP, tel. 737 259 499
vstupné 150,- Kč

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
Zvěřinové speciality
Bohatou tombolu

XVI. ročník plesu sv. Huberta
Spolek myslivců Bánov vás srdečně zve na

sobota 21. ledna 2023 v 19.30 hod.
sportovní hala v Bánově

které se budou konat 
v sobotu 18. února 2023 od 20:00 hodin 
ve Sportovní hale v Bánově

K tanci a poslechu zahraje
Kapela Tabák (Kabát revival) 
a DJ Mathess a DJ Dark

Vstupné 100,- Kč
Vstupenky jsou slosovatelné!
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Příjemné prožití vánočních svátků  

a mnoho štěstí,  zdraví a spokojenosti  

v novém roce Vám přeje   

Obecní úřad Bánov.


