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Bánovští včelaři již tradičně věnovali med  
mateřské školce a obecnímu úřadu 

Mikuláš v mateřské škole 

Svatomartinské hody 7. 11. 2015 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 4. 12. 2015 



ze dne 29. 10. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově zdravot-
ního střediska v přízemí vpravo pro 1. Uherskobrodskou 
lesní školku, Mgr. Kristu Žofii Kolískovou od 1. 11. 2015. 
Celková plocha pronájmu 20,5 m2 cena 400 Kč/m2/rok. 
Místnost bude využívána jako klubovna pro děti. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 2. 10. 2015 do 
20. 10. 2015.
 • Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1866/2015/KH uzavře-
ná mezi Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, Zlín a Obcí Bánov, 
Bánov č. 700, na výdaje spojené s činností jednotky sboru 
dobrovolných hasičů ve výši 18 000 Kč. 
 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospoda-

ření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2466/2015/
ŽPZE uzavřená mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín  
a Obcí Bánov, Bánov č. 700, ve výši 151 655 Kč.
 • Prioritu pro Pozemkový úřad v seznamu společných 

zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Bánov vyvo-
lané stavbou „Silnice I/50 Bánov – obchvat č. ISPROFIN 
3271116272“: polní cesty Pv33 a Pv4 pro přístupy k pozem-
kům a rekonstrukce silnice P2 – k Ordějovu. 
 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově zdravot-

ního střediska v 1.  patře v levé části pro Petru Mandíkovou, 
Bánov č. 27, od 1. 11. 2015. Celková plocha pronájmu 23 m2, 
cena 400 Kč/m2 /rok. Místnost bude využívána jako kadeř-
nictví. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 
26. 5. 2015 do 11. 6. 2015. 
 • Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 

a Jiřím Beníčkem, Bánov č. 716 o poskytnutí dotace určené 
na nákup hokejových dresů pro hokejový klub HC Kohůti 
Bánov ve výši 10 000 Kč.

Vážení spoluobčané,
přiblížil se nám konec roku, což je čas adventu, Vánoc, mno-
ha příjemných akcí, ale také čas bilancování nad uplynulým 
obdobím. Pro nás s místostarostou je toto zhodnocení o to 
zajímavější, jelikož máme za sebou první rok na obecním 
úřadě. Především ten rok utekl jako voda, možná i proto, 
že bylo stále co dělat a stále co připravovat. Život v obci se 
zkrátka nezastavil ani nezpomalil a snahou nás všech bylo, 
aby se nám v Bánově líbilo, abychom měli hezké a čisté uli-
ce, zázemí pro děti v mateřské i základní škole, fungující  
zdravotní středisko a další důležité služby a také abychom 
měli příležitosti k setkávání i zábavě a sportu, abychom udr-
žovali naše tradice a kulturu.
Na začátku roku proběhla úspěšná plesová sezóna. Následo-
val turnaj v kuželkách pro dospělé i pro děti. Krásnou akcí 
byl již tradiční košt slivovice v režii seniorů, Májové kou-
lení, Bánovské leto nebo Svatomartinské hody. Proběhlo 
trojí setkání rodáků, a to k příležitosti padesátin, šedesátin 
i sedmdesátin. V obřadní síni jsme letos přivítali 18 nejmlad-
ších občánků na třech vítáních a sňatek zde uzavřely dva 
manželské páry. V kalendáři akcí nechyběla ani stezka od-
vahy, bánovský dráček, hraná křížová cesta nebo pietní akt  
k výročí osvobození obce. Mnoho hezkých setkání uspo-
řádala děvčata v knihovně. Další akce proběhly například  
v režii TJ Sokol (výšlapy a výlety na kole) nebo myslivců (dět-
ský den, krmení zvířátek). Neodmyslitelnou součástí dění  
v Bánově jsou fotbalové neděle, za které našim hráčům i ce-
lému FC Bánov patří dík, stejně tak jako všem dalším aktiv-
ním občanům, kteří se na přípravě a realizaci akcí podílejí. 
Rok však nebyl jen o zábavě, ale především o práci. Obec 
zaměstnává 11 pracovníků (včetně starosty a místostarosty) 
na plný úvazek a dva na částečný (knihovna, úklid DCHB  
a zdravotního střediska). Prostřednictvím úřadu práce obec 
zaměstnala dalších 12 zaměstnanců na veřejně prospěšné 
práce. Tito pracovníci se starali především o úklid obce, 
ale také o opravy chodníků, hřbitova, kácení stromů, nátěr 
rozhledny, sečení větrolamů, o drobné opravy místních ko-
munikací, instalaci nových laviček atd. Neméně důležitou 
činností byl sběr obecních trnek. Všem zaměstnancům za 
odvedenou práci děkujeme.
Vedle zajištění běžného chodu obce, ať už úřadu, či správy 
veřejného prostranství a budov, jsou zajímavějšími inves-
tiční akce, které se podaří realizovat. Letos byly hlavními 
akcemi rekonstrukce chodníku a vjezdů na Hlavní ulici, re-
vitalizace zeleně, opravy kanalizace u zdravotního střediska  
a Nad Uličkou, stavba venkovní učebny ve školce, oprava 
kříže Na Zámečku a kapličky v Jakubovci. Na závěr roku jsme 
upravili ve sportovní hale jednu místnost pro umístění stá-
le oblíbenějšího běžeckého pásu.  Všechno se ale nepodařilo 
tak, jak bychom si přáli. Venkovní zastřešení areálu pálenice 
zůstalo výhledovou akcí, ač je projekt připravený. Čekáme 
na další vyjádření k přeložce vysokého napětí, stejně jako  
u nové cesty od Hradu k ČOV. Nová polní cesta v Dílech je po 
celé své délce popraskaná, proto jsme ji museli reklamovat. 
Dodavatelská firma prozatím provedla asfaltovou zálivku 
spár. Nepodařilo se doposud dosáhnout na žádnou dotaci na 
sportoviště nad fotbalovými kabinami. Další možnost by se 
měla naskytnout již brzy z programu Ministerstva školství. 
V následujícím roce bude několik investičních akcí záviset 
opět na úspěšnosti v získání dotací. Z  již podaných projek-
tů je to modernizace sběrného dvora, tedy rekonstrukce 
budovy na sběrném dvoře a doplnění nových kontejnerů. 
Čeká nás také připravované zateplení všech tří pavilonů 
MŠ, zateplení budovy pošty a opravy chodníku v Hoštákách, 

Slovo starosty

Z jednání zastupitelstva obce
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včetně osvětlení přechodů a úpravy autobusových zastávek.  
V přípravě je i projekt na rozparcelování a zasíťování po-
zemku pro rodinnou výstavbu (pozemek p.č. 5549 u zmiňo-
vané cesty od Hradu k ČOV) a projekty rekonstrukce povr-
chů komunikací Na Hradě a Na Láně. Rekonstrukcí s cílem 
výrazné úspory na energiích by mělo projít veřejné osvět-
lení. Budeme muset pořídit nové auto místo obecní Felicie, 
která již stěží projde technickou kontrolou. Obnovu potře-
bují i sedačky na zdravotním středisku a podlaha v dílně 
ZŠ.   Zkrátka naplánovaných akcí je dostatek. Budeme rádi, 
když pro některé získáme finanční podporu – o to více se 
nám podaří zrealizovat. Nejdůležitější je však podpora Vás 
občanů. Bez té by se nedalo pracovat a rozvíjet naši krásnou 
obec. Proto věříme, že hodnotíte uplynulý rok pozitivně i v 
souvislosti se správou obce a vynasnažíme se, aby tomu tak 
bylo i v roce následujícím. 
Na závěr bych chtěl poděkovat panu místostarostovi a všem 
zastupitelům za celoroční práci, spolkům za jejich činnost, 
farnosti a především panu faráři Jiřímu Kupkovi za jeho 
práci a přátelskou spolupráci a Vám všem, kteří se podílíte 
na každodenním životě v naší obci. Přeji Vám, abyste proži-
li nadcházející Vánoce v klidu a pohodě v kruhu svých nej-
bližších a do nového roku abyste vkročili zdraví, silní a plni  
optimismu a elánu! Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Váš starosta
Marek Mahdal
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Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám

Čtvrtek 24. 12. 2015  
Štědrý den

14:00 Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší. Děti, vezměte si 
prosím zvoneček! Po skončení bohoslužby obřad otevření  
a žehnání farního betléma.

23:00 „Půlnoční“ bohoslužba. Po bohoslužbě zpívání koled u farního  
betléma.

Pátek 25. 12. 2015 
Slavnost Narození Páně

10:30 Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka
17:00 Vánoční koncert

Sobota 26. 12. 2015 
Svátek sv. Štěpána

10:00 Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

Neděle 27. 12. 2015
Svátek Svaté Rodiny

10:30 Bohoslužba spojená s obnovou manželských slibů

Čtvrtek 31. 12. 2015
Sv. Silvestr

10:30 Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2015

Pátek 1. 1. 2016
Slavnost Matky Boží Panny Marie

10:30 V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání

Středa 6. 1. 2016
Zjevení Páně; Tři králové

10:00 Bohoslužba v Domě s chráněnými byty Bohoslužba spojená  
se žehnáním vody, křídy a kadidla18:30

Sobota 9. 1. 2016 9:00 Požehnání a vyslání koledníků Tříkrálová sbírka

Neděle 10. 1. 2016
Křest Páně

10:30 Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček. Děti, vezměte 
si prosím zvoneček!

Farní betlém bude otevřen pro veřejnost denně od 12:00 do 19:00 hod. 
Přeji Vám klidné prožití adventu a požehnané Vánoce plné vzájemného obdarování, pozornosti a lásky.

P. Jiří Kupka

Slovo duchovního správce farnosti
Vážení přátelé,
přiblížila se doba adventní, doba přípravy na Vánoce. 
Označení advent pochází z latinského slova „adventus“, 
což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele 
Ježíše Krista. Adventní doba trvá čtyři neděle.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní 
liturgie v kostelích /Roráty/ církev aktualizuje očekávání 
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na pří-
chod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této 
dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských 
dějin, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na 
konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve 
Španělsku již koncem 4. století.

K adventní době patří bezesporu adventní věnec. Věnec je 
od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti.  
I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. 
Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházející-
ho Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je 
„Světlo světa“.
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat  
s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout 
výzvu adventu znamená vyjít mu vstříc, obracet se k němu, 
pozvedat k němu své oči i srdce, smířit se s ním a s těmi, 
kdo jsou kolem nás, a odhazovat všemožnou zbytečnou zá-
těž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách… 

zpracováno podle Ignáce Muchy

Bůh daroval lidem svého syna, a to tím nejradikálnějším 
způsobem. Předvánoční doba nás vyzývá ke ztišení i k dě-
kování. Rádi bychom touto cestou poděkovali za všechny 
dary duchovní i hmotné všem lidem dobré vůle: panu sta-
rostovi Marku Mahdalovi, místostarostovi Marianu Čubí-
kovi, Lubomíru Chovancovi, duchovnímu správci farnos-
ti P. Jiřímu Kupkovi, panu Janu Petráňovi – firma Kozap, 
panu Josefu Beníčkovi - firma Elektro Beníček, panu Lu-
míru Svitákovi, pedagogickému sboru a dětem z MŠ Bánov  
a také všem občanům Bánova, kteří se zapojili do sbírek po-
řádaných Oblastní charitou Uherský Brod.
Pokojné, radostné a milostiplné prožití vánočních svátků, 
v novém roce hojnost zdraví, radosti, Božího požehnání  
a Božích milostí přejí zaměstnanci Pečovatelské služby Bá-
nov.

  Mgr. Gabriela Hamadová

Přání od pečovatelské služby

Betlém ze slámy od paní Pavlicové z Hroznové Lhoty 
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Navštívila jsem paní Jarmilu Novákovou z Bánova, kte-
rá vzpomínala na dřívější doby a vyprávěla mi o Vánocích, 
štědrovečerní večeři, dárcích a zvycích. Byla velmi vstřícná 
a hodná.
Jak u vás doma probíhal Štědrý den, když jste byla dítě?
Se sestrou jsme zdobily stromeček, maminka mezitím pekla 
vánočku a připravovala večeři. Ozdoby na stromeček jsme 
vyráběli - řetěz z papíru, kostky cukru nebo oříšky jsme ba-
lili do staniolu. Pod stromečkem nám nechyběl betlém. Ma-
minka před večeří posvětila dům a zahradu svěcenou vodou, 
poté nám udělala na čelo křížek z medu. Před večeří otec 
četl Evangelium Sv. Jana, proběhla modlitba a vzpomínka na 
zemřelé. Půlnoční mše nebývala, chodili jsme na tzv. jitřní 
mši, která byla ve 4 hodiny ráno. Po jídle jsme zpívali ko-
ledy a někdy nás navštívil pastýř s pastýřkou z nedalekého  
nezdenského pasinku, aby se taky zastavili na koledu. Na 
Boží narození (25. prosince) se také chodilo do kostela a ne-
smělo se chodit na návštěvy.
Štědrovečerní večeře se skládala i tehdy z kyselice/rybí polévky 
a kapra?
Na druhé jídlo nebývala ryba, ale nějaké „chudší“ jídlo, 
oplatky s medem, kyselice, sušené ovoce a bylinkový čaj. Ne-
směla chybět vánočka, kterou maminka každoročně pekla. 
Někteří si dnes mylně myslí, že po večeři se maso jíst může. 
Není to však pravda, ani dříve jsme maso nejedli po celý den.
Za války kapr nebyl k dostání a někteří lidé doma dělali říz-
ky z krupice. Přesto si dokázali společný večer užít. Hlavní 
byla duchovní myšlenka a taky to, že rodina byla spolu.
Myslíte si, že i v dnešní době lidé vnímají duchovní podstatu Vá-
noc víc než materiální? Vidíte nějaký rozdíl ve vnímání Vánoc 
na vesnici a ve městě?
Upřímně si myslím, že ne. V našem kraji je duchovní podsta-
ta pořád stejná. Jedny Vánoce jsem strávila v Brně a průběh 
večera a vnímání Vánoc jako celku se od vesnického nijak 
nelišilo. Dokonce mě příbuzní vzali na putování po brněn-
ských kostelních betlémech. V každém městě nebo vesnici 
se najdou lidé, kteří zajdou na půlnoční mši do kostela.
Pamatujete si svůj první dárek, který jste našla pod stromeč-
kem?
První dárek si nepamatuju, ale pár mi jich v paměti utkvělo. 
Dostala jsem je od maminky. Byla to panenka, knížka Nej-
krásnější pohádky od Boženy Němcové a skládací pohádko-
vé kostky. V dřívějších dobách se nedávalo tolik dárků jako 
dnes, někdy kvůli nedostatku zboží a peněz nebyly žádné.
Dnes známe jmelí, zlaté prasátko, rozkrojené jablíčko nebo tře-
ba lití olova. Pamatujete si ještě jiné zvyky z dřívějších dob?
Moje sestra házela botou a pouštěli jsme si skořápky, stej-
ně jako v dnešní době. Zvyky stále přetrvávají a to je podle 
mě velmi dobře. Udržujme si tu krásu Vánoc a zvyků. Poz-
ději jsem začala s maminkou prostírat o jeden talíř víc (je 
to symbol přivítání dalšího člověka ke Štědrovečerní večeři 
pozn. red.). Pod stromeček patřila „ošívka“ (slaměný koš), do 
kterého se naskládaly plody z úrody - obilí, mrkev, česnek, 
cibule, jablka a ořechy. To proto, aby se urodilo i v následu-
jícím roce.
Probíhala dřív mikulášská obchůzka jinak? Chtěl Vás někdy vzít 
čert, když jste byla dítě?  
Jedenkrát chodil Mikuláš s čertem po Bánově a přišli k nám 
domů. Rodiče tehdy chodili prodávat koření, a proto jsme 
měli chůvu z Korytné. Byla to už sice dospělá dvacetiletá 
dívka, ale jakmile uviděla čerta, začala se modlit s námi dět-
mi. Chtěl ji hodit do studny za to, že zlobila. Nakonec se ale 

Vánoční povídání s paní Jarmilou Novákovou
milému čertovi vymodlila z náručí. Cukroví jsme nedostá-
vali, jedině jablíčka nebo ořechy. A pozor! Dříve se slivovice 
pro obchůzkáře nenalévala
Jak se slavil v Bánově Silvestr?
Naše mladá generace chodívala na zábavu. V Bánově býva-
ly dokonce dva taneční sály - jeden „U Mandíka“ a druhý  
„U Úšelů“. Doma se moc neslavilo. My jsme vyráželi za zába-
vou a rodiče zůstali spolu.
Máte nějaký vánoční/novoroční zážitek, o který byste se chtěla 
podělit?
Chtěla bych zmínit hned dva zážitky- jeden veselý a druhý 
smutný, ale hezký. Jednou se kočka motala kolem vánoční-
ho stromečku, a jakmile vycítila sladkost, chtěla si ji vzít,  
a tak vyskočila na stromeček a celý jej shodila i s oz-
dobami. Všichni měli o zábavu postaráno. Druhým zá-
žitkem bylo, když jsme celá rodina měla poslední Vá-
noce s tatínkem. Koupila jsem vzácnou svíčku ve tvaru 
stromečku na stůl. Otec byl velmi spokojený a byly to 
krásné Vánoce. Po Novém roce zemřel. Na tyto Váno-
ce vzpomínám dodnes, protože jsme chtěli vytvořit pěk-
nou atmosféru, abychom potěšili nemocného tatínka.  
Proto se zamysleme nad krásou Vánoc a taky nad tím, že by-
chom je měli prožít, jako by byly naše poslední. 

Jana Matějíčková

Paní Nováková se svou sestrou (zleva), maminkou a tatínkem 
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Říjnový Týden knihoven se u nás nesl v komorní atmosféře. 
Konalo se Čtení při čaji a kávě, které bylo i přes malou účast 
velmi milé a zábavné. Ukázalo se, že skladba oslovených  
vystupujících byla opravdu pestrá, a tak jsme vyslechli regi-
onální pověst od pana starosty Marka Mahdala, příběh pro 
děti od druhačky Julinky Vystrčilové či ukázku z románu pro 
ženy od maminky na mateřské dovolené Marie Katchevy. 
Asi nejzábavnějším se ukázal pan učitel Jiří Chovanec, který 
svou četbu prokládal zpěvem Svěrákovy písně. Do zpívání 
se zapojili všichni návštěvníci, což navodilo tu správnou ná-
ladu. Velkou pochvalu a uznání získala bývalá knihovnice, 
paní Marie Havlová za procítěnou četbu z trilogie o rodině 
žijící uprostřed nezkažené přírody. Její předčítání bylo tak 
příjemné, že by se dalo poslouchat i déle. Všem vystupují-
cím čtenářům děkuji, zejména za to, že byli ochotni splnit 
mé drobné zábavné úkoly. Druhou akcí byl Háčkovací večer. 
Sešlo se pár mladých žen, každá háčkovala, co chtěla, nebo 
se učila od zkušenějších. Samozřejmě se povídalo a vymě-
ňovaly se zkušenosti. V listopadu jsme na přání háčkování  
zopakovali. Tentokrát mohly přijít i děti, a to byla účast 
hned větší. Starší děti překvapivě také chtěly háčkovat a ty 
menší se zabavily hračkami a knihami. Už teď se těšíme na 
další háčkovací večer v knihovně. V naší knihovně se v tom-
to roce začala také rekonstrukce. Jedná se o zřízení čítárny 
z bývalého skladu. Obecní zaměstnanci zde strávili několik 
hodin vyklízením skladu a dalšími pracemi. Byl snížen strop, 
vymalovány stěny, opravena podlaha a zavedeno topení. 
Teď už čekáme na vybavení nové čítárny, která bude slou-
žit jako oddechová zóna v naší knihovně, bude zde internet  
a možnost vaření čaje k četbě. Čítárnu mohou využít také 
maminky, které přivedou své děti na nějakou naši akci, aby 
si mohly nerušeně povídat. Děkuji tímto Obecnímu úřadu za 
poskytnuté prostředky na rozšíření prostorů pro naše čte-
náře i za ochotu se v takové míře knihovnou zabývat. 
Po celý rok si čtenáři zvykali na měsíční výpůjční dobu. Ně-
kdo vrací knihy včas, někdo mnohem dříve, někdo si je pro-
dlužuje o další měsíc – a to je vše správně, děkuji vám za to. 
Pro ty, kteří vracejí knihy pozdě, mám upozornění, že v příš-
tím roce se budou vybírat pokuty. Proto si tuto dobu hlídejte  
a knihy si prodlužujte přes internet nebo v knihovně. Děkuji 
za pochopení.
Přes vánoční svátky bude knihovna zavřená. Poslední den 
v tomto roce bude otevřeno 22. prosince. Potom až 5. ledna 
2016. 

Ludmila Horňáková

Knihovnické okénko

Báseň od čtenářky

Šťastné a veselé
Kdybych tak křídla měla, jo, to by byly Vánoce.
Dokola svět bych obletěla a Ježíšek by byl bez práce.
Jenomže nejsem létající, tak Ježíškovi přenechám,
aby on za mě štěstí, lásku, přinesl všem a také Vám.

 Vašim čtenářům přeje Eva



Jak zní ve známé písničce našich dětí „Naše škola, to je ško-
la, rádi do ní chodíme, pěkně si tam pohrajeme, novému se 
učíme…“, tak se také děje. To, že se děti nejvíce naučí při hře  
a prožitku, už věděl J. A. Komenský. A my se toho také drží-
me.
Ovoce z našich zahrádek měly možnost děti poznat opravdu 
všemi smysly, a to při „OVOCNÉ SLAVNOSTI“, která se kona-
la 30. září 2015. Celodenní projekt začínal motivací autorské 
pohádky „O červíčkovi Okouskovi“ z dílny tvořivého kolek-
tivu učitelek MŠ. Dopoledne začalo pohádkou, v níž hlavní 
role ztvárnily paní učitelky. Ovocné radovánky pokračovaly 
moštováním jablíček a zdobením školní zahrady. Odpoledne 
pak patřilo rodičům a dětem, společně plnili úkoly na da-
ných stanovištích. Sladkou tečkou celého projektu byla bur-
za receptů s ochutnávkou koláčů, buchet a zákusků, které 
napekly a přinesly naše maminky. Za to jim děkujeme.
Druhý podzimní projekt jsme nazvali „LOUČÍME SE S VLA-
ŠTOVIČKOU“. Děti zamávaly vlaštovce a čápovi před jejich 
odletem do teplých krajů, rozloučily se zpěvem, básničkami 
a slavnostním průvodem kolem školky.

Kolektiv učitelek mateřské školy

Podzimní radovánky v naší mateřské škole
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Ještě než se  ponoříme do nejkrásnějších svátků v roce, není 
od věci zrekapitulovat a zhodnotit uplynulý rok.
Začátek roku byl jako každoročně věnován  X. Plesu sv. Hu-
berta, který se konal 17. 1. 2015 a který se k naší spokojenos-
ti těšil velké návštěvnosti. Největším lákadlem byla bohatá 
tombola a zvěřinové speciality kuchaře Tondy. Neodmysli-
telnou součástí plesu byla výborně vybraná kapela Drieto-
manka střídaná kapelou Street 69. Tímto děkujeme sponzo-
rům za věcné dary a spoluobčanům za podporu.
Další tradiční akcí byla výroční členská schůze, kde jsme 
hodnotili hospodaření, úlovky a činnost spolku.
Během roku probíhaly různé brigády v  podobě sázení 
stromků společně se členy singuláru, sušení a uskladnění 
sena, aby nás zima nepřekvapila, a samozřejmě brigády na 
chatě, která potřebuje stále nějaké zdokonalování.
První sobota v červnu patřila dětem, kterým jsme připravili 
na naší chatě Dětský den. Byla určena trasa, na které děti 
plnily různé disciplíny a v cíli je čekala bohatá odměna. Hla-
dová bříška si mohly naplnit opečenými špekáčky a jinými 
dobrotami, které jsme pro ně připravili. 
V říjnu vzdáváme hold patronovi myslivosti Hubertovi pro-
střednictvím Svatohubertské mše, která se letos konala 25. 
10. 2015 v Suché Lozi.
Naší největší akcí roku není nic jiného než hlavní naháňka, 
která letos proběhla 21. 11. 2015. Účast byla velkolepá, zdatní 
honci připraveni a výsledek na sebe nedal příliš dlouho če-
kat. Hned v první leči byli sloveni tři divočáci a další úlovky 
následovaly. Konečný výřad byl velmi pěkný: šest divočáků, 
dvě lišky a bohužel se psům podařilo strhnout danělu, která 
výřad ještě rozšířila. Počasí bylo na naháňku jak stvořené, 
tak věřím, že jsme si ji všichni řádně užili. Znaveni jsme se 
těšili na menší posezení v restauraci U Bujáků, které bylo 
zaslouženou odměnou jak pro střelce, tak honce.
Do konce roku nás čeká ještě jedna akce, a tou je Krmení zví-
řátek. Proběhne v úterý 29. 12. 2015 od 9 hodin na myslivecké 
chatě. Všechny na ni srdečně zveme.
Již teď bychom Vás rádi pozvali na XI. Ples sv. Huberta, který 
proběhne 16. 1. 2016 od 20h ve sportovní hale. Výborná zvě-

Myslivecké sdružení
řinová kuchyně našeho šéfkuchaře a bohatá tombola jsou 
zárukou příjemně stráveného večera v doprovodu dechové 
kapely Drietomanka a skupiny Street 69.
Přejeme všem svým spoluobčanům hezké prožití svátků vá-
nočních, bohatého Ježíška a šťastný vstup do nového roku.

Věra Kočicová
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Věrni zůstaneme
V roce 2004 navštívil naši obec pan Alois Píška, jeden ze tří 
tehdy žijících účastníků bitvy o Velkou Británii, pocházející  
z Bánova. U skleničky dobrého moravského vína jsme se shod-
li, že by byla velká škoda, aby zážitky z anabáze, kterou  
Bánovjané prožili při odchodu z vlasti a v pozdějších bojích  
o Anglii upadly v zapomnění. 
V tomto názoru mne podporovali Ing. Rostislav Švehlík a pan 
učitel Josef Jurný, kteří byli tomuto setkání na OÚ přítomni. Ně-
kdy v roce 2006 pan Alois Píška poslal obšírný dopis s popisem 
tehdejších událostí a prožitků. V současné době přišla vhodná 
doba i ochota redakční rady seznámit širokou bánovskou veřej-
nost s událostmi, které odvážní rodáci zažili.

Josef Čapek

/uvádíme autentický přepis, bez stylistických úprav/

Rok 1938 byl už dlouho za námi. Spojenci nechali Českoslo-
vensko okleštit Německem a už jsme si skoro zvykli na nové 
poměry. Měli jsme malou republiku, ale byla naše.
To si však naši bývalí spojenci ani neuvědomili, poněvadž 
si nikdo nepřečetl „Mein Kampf“, že to nebylo vše, co Hitler 
chtěl 15. březen 1939 musel přijít a také přišel. Němci po 
vzoru Rakouska obsadili i ten malý zbytek. Už ani to nebylo 
naše, ba dokonce se zdálo, že Slovensko z toho bude přece 
čerpat. Dostali, čemu pošetile říkali „ svobodný Štát “.
Léto, které následovalo, bylo docela krásné. To byly naše 
poslední prázdniny před maturitním školním rokem a kon-
cem gymnasijního studia v Uh. Brodě. Začali jsme školní rok  
o něco později, učebnice už byly „opraveny“ na povel z říše 
samotnými předešlými studenty.
Netrvalo však dlouho a nová pohroma: všechny university 
byly zavřeny po studentském povstání v Praze a chýlilo se 
k dalším událostem. Vojenské přípravy na tažení do Polska. 
Tanky a obrněná vozidla v nekonečných konvojích táhla na 
severovýchod. A to nebyly manévry. Válka proti Polsku za-
čala 1. září 1939. Anglie a Francie vypověděly válku Německu 
3. září v neděli. Německu však netrvalo dlouho vyřídit Pol-
sko.

Západní spojenci neměli skoro nic, čím se bránit. Oni totiž 
nechtěli válku, a tak si mysleli, že nikdo nebude chtít válku 
proti nim.  Avšak hned od prvního dne jejich rádio z Londý-
na a Toulouse hlásilo našim lidem, že mají všechno a že vál-
ku rychle vyhrají. To mi hned od začátku nahánělo strach. 
Šálí naše lidi nevhodnou propagandou a naši vlastenci za-
čnou sami válku proti Němcům. Nikdo neposlouchal dobré 
rady a tu a tam lidé, kde mohli, sabotovali německou maši-
nérii, platili však za to svými životy. U mých rodičů v Bánově 
bylo takové poslouchací hnízdo, kde přesto, že poslouchání 
cizího rádia se trestalo smrtí, poslouchali všichni sousedé. 
Tenkrát nebylo rádio v každém domě.
Ku konci roku 1939 jsem se rozhodl, že bude nejlepší, když se 
podívám do Francie (co skutečně mají). Tam se totiž tvořila 
ČS armáda. Já jsem ovšem nevěděl kde. Mezi mládeží se za-
čalo hovořit, že se něco musí dělat. V neděli, místo do koste-
la, jsme chodili do hospody a tam jsme se scházeli. Pak jsme 
začali uvažovat a plánovat, jak se dostat ven. V této skupině, 
můj bratranec a jeho přítel a starší bývalý desátník v naší 
armádě a já sám, jsme to začali brát vážně. O nějakých orga-
nisovaných odchodech jsme neměli ani tušení.
Já jsem odešel do města k mému bývalému učiteli, dobré-
mu vlastenci, zda neví o nějaké cestě do zahraničí, najmě do 
Francie. Pochopitelně však už tenkrát se nikomu nedůvěřo-
valo a tak nevěděl nic, avšak radil, že bychom měli zůstat 
zde, kde nás bude zapotřebí. Já jsem měl doma atlas, tak jsme 
se sešli u nás a zhruba plánovali cestu přes Rakousko do Ju-
goslávie. Úplně jednoduché! U nás mohl dostat na četnické 
stanici povolení na Slovensko. Dal jsem si udělat fotografii.
Mezitím jsme zjistili, že čeledín naproti nás měl bratra, který 
pašoval koně ze Slovenska, že zná cestu dobře a že by nás 
převedl. Vše bylo zařízeno, že se setkáme v hospodě ve Sta-
rém Hrozenkově v 7 hodin večer 7. ledna 1940. Dodnes ne-
chápu, jak se moji rodiče cítili, když ve 3 hodiny odpoledne 
jsem jim řekl, že odcházím do Francie?! Fotografii jsem si ne-
vyzvedl, měl jsem v kapse 100 Kč (v korunách, které platily 
ještě na Slovensku), 100 cigaret Vlast a plnící péro, dárek od 
mladšího bratra, který přijel na vánoce z Prahy. Žádné prád-
lo, kartáček na zuby – nic takového. Dnes bych se chvěl nad 
tak odvážným činem. Rodičům jsem jen řekl, že když se nám 
to podaří, pošlu pohlednici na své jméno od mého známé-
ho!! A dále jsem doporučil, až ji dostanou, aby dali četníkům 
vědět, že jsem nezvěstným. Já jsem totiž myslel na to, že by 
mohli mít nesnáze po mém útěku. To skutečně hrálo roli. Ku 
konci války rodinní příslušníci těch, kteří byli za hranicemi, 
byli v Svatobořicích v koncentráku. Moji rodiče nebyli.
Ve tři hodiny jsme vyšli. Sněhu bylo až po kolena a mrzlo. 
Když jsme vyšli na kopec, ještě jsme se podívali na Bánov, 
zda ho ještě kdy uvidíme? Přišli jsme do Starého Hrozen-
kova a v 7 hodin vešli po jednom dovnitř. Náš průvodce ni-
kde. Hospoda plná Němců. Co teď? Byla tam však ještě jed-
na hospoda, na druhém konci vesnice. Vešli jsme tam a náš 
průvodce už čekal. Ihned jsme odešli směrem na Slovensko  
a hned za vesnicí odbočili doleva do kopce gradient 40 stup-
ňů ve sněhu. Lezli jsme po čtyřech. Nahoře jsme viděli chatr-
če, kam jsme nešli, a na opačném kopci světla. Tam byli ně-
mečtí hraničáři. Chvilku jsme poseděli, někdo lehl, aby snad 
ulehčil nadcházejícím útrapám! Zbytek hrál očko o peníze, 
které jsme s sebou nesli, ale hrálo se na navracáky! Asi v jed-
nu hodinu vstávat. Teď jsme šli z kopce a po hlavní silnici, 
která byla v tu dobu prázdná. Každý z nás měl místní jméno, 
kdyby nás někdo zastavil, a byli jsme na tancovačce. Zane-
dlouho šli dva Němci s puškami proti nám, ale na moje Gute 
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Nacht odpověděli a šli dál. Přišli jsme k místu, kde jsme měli 
odbočit doleva. Byla tam lávka přes potůček a na slovenské 
straně byl barák, osvětlený. Tam byla německá pohraniční 
stráž. Na neštěstí tam měli psa a jak lávka začala vrzat, pes 
začal štěkat a někdo vyšel ven. My jsme okamžitě zastavili 
a čekali. Nic se nedělo, Němec vzal psa dovnitř a my běželi 
dál. Sněhu po kolena. Po dvou hodinách chůze už jsem měl 
sníh namrzlý uvnitř nohavic až po kolena. Šli jsme místy 
přes vykácený les, kde pahýly zakryty sněhem byly velkou 
překážkou. Na jednom z nich jsem ztratil kramflek jedné mé 
polobotky. Ano, polobosky! Kdybych se nestyděl, tak bych se 
vrátil. Až ráno v 9 hodin jsme dorazili do Trenčína, kde jsme 
našli hospodu a dali si kafe. Ale museli jsme být opatrní, 
kdyby tenkrát řekl ano místo hej, už by věděli, že jsme Češi.
Na štěstí jeden z nás měl známé v Trenčíně, tak jsme zavítali 
k nim. A dále na štěstí oni byli zapojeni do odboje. Za prvé mi 
dali hned opravit moji botu. Trochu nás pohostili, oni totiž 
pocházeli z Bánova. Dali každému 10 pengo a radu, kam jít. 
Do Nitry, zase ke známým těch z Trenčína a také původem 
z Bánova. Koupili jsme jízdenku do Nitry. A aby to nebylo 
nápadné, tak jsme spolu nedrželi. Řečí bychom se prozradili, 
kdo jsme byli. Ale hned, když se vlak rozjel, prodral se na 
místo, kde jsme stáli, cigán s houslemi a začal hrát – U našich 
kasáren – to byla česká skoro vlastenecká písnička té doby 
u nás. Hrál to pro nás? Něco na nás nebylo slovenské? Asi 
před osmou večer jsme přijeli do Nitry. Nemohli jsme jít na 
danou adresu všichni spolu, tak někdo šel jako první, a je-li 
vše v pořádku, přijde pro ostatní. Dlouho nešel – druhý šel 
dovnitř. A to se opakovalo, až jsem zůstal sám. Teď nás už to-
tiž bylo pět na cestách, náš průvodce se rozhodl, že on půjde 
s námi. Tak se nic nedalo dělat, musel jsem jít také, ať se děje 
cokoliv. Byl důvod, proč nikdo nevyšel. My jsme nebyli první 
z Bánova, kteří procházeli jejich rukama. Hned když vešli, 
rozdělili nás po pokojích a ložnicích. Ve sklepě měli skupinu, 
kterou Slováci chytli, a ty měli odvádět gestapu na druhou 
stranu.

Zde nesmíte čekat na nic. Hned dnes večer jedete autobusem 
směrem na Šurany. Dostali jsme jídlo na cestu a průvodce. 
Až vyhodím své zavazadlo, všichni v tichosti vystupte. V au-
tobuse bylo plno lidí a i četníci a Němci. Průvodce sundal 
zavazadlo a všichni jsme vystoupili. Bez problémů. Pak jsme 
šli kus, až jsme přišli k řadě domů. Vešli jsme do jednoho  
a tam už byla dávka, která přišla před námi. Byl tam doktor 

Polášek z Hluku, strážmistr K. Kadlec, který by mi byl vydal 
povolení na Slovensko, a řada jiných. Mezi nimi byl i jistý 
Čestmír Šikola, o kterém se dovídám z Kanadských listů č. II, 
listopad, prosinec 99, kterému bylo 90 let v listopadu 1999.
Před půlnocí z 8. na 9. ledna 1940 skupina asi 10, mezi nimi 
shora uvedený Č. Šikola, jsme se vydali na cestu dál. Tenkrát 
jsme nevěděli kam, ale byly to Šurany. Tam už bylo teple-
ji, sníh už tál a terén byl blátivý. Šli jsme husím pochodem, 
tak daleko od sebe, abychom viděli toho před sebou. Jestli 
ti vpředu vidí nějaké nebezpečí, dají se k zemi a všichni dě-
lají totéž. A být potichu. Jen Č. Šikola stále kašlal jako koza, 
což nás mohlo prozradit. Vždycky je někdo tam, kde nemá 
být, a lidi jsou zvědaví. Asi ke třetí hodině jsme si dali od-
dech u prosáklých kopek snad starého sena, pojedli klobá-
sy a šli dál. Až jsme přišli k železniční trati, která byla na 
náspu. Když ten vpředu přešel trať, musel sejít a to se ve 
tmě se zdálo jako nebezpečí. Tak jsem zalehl. Ale trvalo to 
déle, než bylo nezbytné, tak jsem se zvedl a šel, ať se děje 
cokoliv. Příčina pádu. Musel jsem utíkat, abych viděl toho 
před sebou zase. A tak jsme přišli do Šuran. Zablácení až po 
kolena. Naproti nádraží byl nějaký hotýlek, tam jsme vešli  
a trochu se očistili. Ten hotel zařídil náš průvodce. Ten zjistil, 
že dva nám scházejí. Průvodce je šel hledat. Pískal české pís-
ničky, ale nenašel je. Ti zůstali ležet déle než bylo třeba a pak 
doháněli, ale v Šuranech, místo aby zabočili, vím, doprava  
k nádraží, šli přímo do města a tam je chytili. Po válce jsem se  
s nimi sešel a tak se to stalo. Byli převezeni do Protektorátu 
a byli do konce války v koncentráku.

/pokračování v jarním vydání/
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Při pořádání jarního VI. ročníku koštu slivovice a dalších 
ovocných destilátů bylo vystaveno 223 vzorků (slivovice 
131, meruňkovice 22, hruškovice 27, kalvádos 26 a ostatních 
17 vzorků). Je potěšitelné, že většina vzorků byla z Bánova,  
o jejich kvalitě svědčí výsledková listina. 

Slivovice:      1. Vystrčilová Anna, Bánov 574
                         2. Horňák Pavel , Suchá Loz 308
                         3. Knotek Petr, Strání 297
Meruňka:     1. Klub seniorů Bánov
Hruška :        1. Čučela Pavel, Bánov 402
Kalvádos:      1. Kočica Milan, Bánov  636
Ostatní:         1. Hrnčíř Milan, Bánov 705 /mirabelka/

Někoho možná zarazí výhra Klubu seniorů v meruňce, sa-
mozřejmě že klub seniorů nepálí, ale byly to slité zůstatky 
meruňky z předcházejícího roku. Absolutním vítězem se 
stala paní Anna Vystrčilová, Bánov 574.
VII. ročník koštu slivovice v Bánově se bude konat 2. dub-
na 2016 od 16.00 hodin ve školním sále. Organizátoři koštu 
chtějí využít pozitivní zkušenosti z předcházejících ročníků 
a  vynasnaží se o co nejspravedlivější hodnocení soutěž-
ních vzorků. Při hodnocení vzorků vynecháme finálové 
kolo a všechny vzorky budeme hodnotit ve dvou, případně 
ve  třech kolech. Tento způsob je spravedlivý, v bodování 
mají všechny vzorky stejné podmínky. Budeme opět sbírat 
všechny druhy ovocných destilátů o objemu  vzorku 0,3 l. 
Jednotné lahvičky na vzorky s visačkami a následné ode-
vzdání vzorků bude u členů slivovicového výboru:  
Čapek Josef (Bánov 87), Beníček Josef (Bánov 38), Kočica Vla-

Ohlédnutí za VI. ročníkem koštu slivovice v Bánově 

Z činnosti Klubu seniorů 
Letos na podzim jsme završili šest let naší činnosti. Za tu 
dobu jsme pevně zakotvili ve společenském a kulturním ži-
votě naší obce a nabídli našim starším spoluobčanům mož-
nost zapojit se do veřejného života a doplnit i ten svůj vlast-
ní.
Už šestkrát jsme připravili Košt slivovice. Je to velmi nároč-
ná akce, která má podporu široké bánovské veřejnosti. Další 
ročník, tentokrát už VII., začneme připravovat hned začát-
kem roku po ukončení pálení slivovice.
Rádi se pochlubíme naší další činností. Jsou to např. oblíbe-
né zájezdy do termálních koupališť, na výstavy květin nebo 
do divadla, turnaje v kuželkách, a společná Prvomájová  
a Kateřinská posezení se zpěvem a pohoštěním.
Třetí rok jsme pro členy připravili dvoudenní zájezd. Po pol-
ském Krakowu a rakouském Salzburgu jsme letos navštívi-
li hlavní město Maďarska Budapešť, Ostrihom a slovenské 
Štúrovo. Účastníme se všech družebních akcí s Bánovem pri 
Nových Zámkoch, kde máme řadu přátel. Letos jsme s nimi 
jeli do Podhajské a příští rok je zase rádi uvítáme u nás.
Nyní nás ještě čeká účast na předvánočních akcích, pořáda-
ných Obecní úřadem, se kterým velmi dobře spolupracuje-
me.
Zveme do svých řad další starší spoluobčany. Zapojte se do 
kterékoliv akce podle svých zálib. Těšíme se na Vás. 

Za Klub seniorů  
Josef Čapek

dimír (Bánov  331), Nevařilík František (Bánov 561), Mahdal 
Miroslav (Bánov 275).
Při odevzdání vzorků musí každý vystavovatel stvrdit pod-
pisem zdravotní nezávadnost vystavovaného destilátu. 
Vzorky se začínají sbírat od pondělí 4. ledna 2016  a uzávěrka 
sběru vzorků bude v pondělí 29. února 2016. Za každý vzorek 
a cenu do tomboly bude vstupenka zdarma. Degustace vzor-
ků bude neveřejná, znovu o složení komisí požádáme někte-
ré místní složky. Velmi dobře se v komisi osvědčili zástup-
ci hasičů, myslivců, Kohútku, a to muži i ženy, kteří doplní 
stabilní kádr našich degustátorů. Degustace je anonymní  
a každá komise si vylosuje připravenou bedýnku se vzorky, 
které jsou kódovány číslem.
Při vyhlašování výsledků koštu slivovice budou pro úspěšné 
vystavovatele  připraveny diplomy a věcné ceny. 
Na veřejném koštu slivovice budou připraveny všechny ode-
vzdané vzorky, skleničky s logem Klubu seniorů Bánov, bo-
hatá tombola, srnčí guláš, škvarky a chléb s domácím sádlem 
a cibulí, káva, vody, tyčinky, brambůrky.
Příjemným odpolednem opět provede Markéta Ševčíková, 
zahraje cimbálová skupina Strúček, zazpívá a zatancuje Ko-
hútek. K poslechu bude také hrát  Eda Švehlík a svým zpě-
vem nás pobaví také Bánovské zpěvule.
Věříme, že se nám podaří připravit velmi příjemné odpole-
dne, na které Vás všechny srdečně zve Klub seniorů Bánov. 
Přijďte svojí účastí podpořit činnost bánovských seniorů.

Klub seniorů 
Josef Čapek

 Senioři před budovou parlamentu v Budapešti

 Beseda se seniory 
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Pohodová atmosféra a dobrá nálada vládla jak při hodnoce-
ní vzorků degustačními komisemi v pátek 6. 3. 2015, tak při 
slavnostním vyhodnocení koštu v sobotu 21. 3. 2015, kde byly 
zveřejněny oficiální výsledky koštu v katalogu VI. ročníku.
Bánovský košt s mezinárodní účastí (3 vzorky destilátů ze 
Slovenska) překročil svým věhlasem hranice okresu (např. 
vzorky z Lukova) i kraje (např. vzorky z Brna).
Z celkového počtu 223 ovocných pálenek jich bylo 90 od 
přespolních vystavovatelů (tj. 40 %) a 133 od vystavovatelů  
z Bánova (tj. 60 %).
Z přespolních se na stupních vítězů podle počtu dodaných 
vzorků do Bánovského koštu umístily vzorky z Brna na  
1. místě (24 vzorků), vzorky ze Starého Města na 2. místě (20 
vzorků) a na 3. místě Bystřice pod Lopeníkem (9 vzorků).
Jednotliví hodnotitelé se v 10 degustačních komisích po  
3 členech zhostili svého úkolu vskutku profesionálně. Je-
jich subjektivně objektivní hodnocení přihlášených vzorků 
ovocných destilátů bylo jistě spravedlivé, neboť nenadržo-
vali ani přespolním, ani bánovským vystavovatelům. Z cel-
kového počtu 5 kategorií ovocných destilátů (trnka, meruň-
ka, hruška, jablko, ostatní ovoce) se umístilo na pomyslné 
„bedně“ 15 ovocných pálenek, z toho 6 vzorků od přespol-
ních vystavovatelů (tj. 40 %) a 9 vzorků z Bánova (tj. 60 %).
Mrzí mě jen to, že se v katalogu nedočteme, která komise 
hodnotila kterou kategorii ovocných destilátů. Chvályhod-
né však je, jak se v Bánově starají o výchovu dorostu, když 
v komisi č. 8 hodnotily vzorky pálenek z meruněk sličné 

VI. ročník Bánovského koštu slivovice z pohledu přespolních
„kordulky“ Adéla, Pavla a Helena. A v komisi č. 9 hodnotili 
vzorky pálenek z jablíček „kohútci“ Michal, Jaroslav a Zde-
něk. Další pochvalu si zaslouží samotný „katalog“ oficiálních 
výsledků VI. ročníku Bánovského koštu slivovice a jiných 
ovocných destilátů, který se rok od roku stává lepším a lep-
ším… čtivem.
Říká se, že sebechvála smrdí, ale jistě stojí za zmínku, že  
z 24 vzorků ovocných destilátů dodaných do Bánovského 
koštu členy Spolku přátel slivovice Černovice se jich 12, tj. 50 
% umístilo v součtu jednotlivých kategorií v první desítce.
Závěrem vyslovím dvě přání. Splnění toho prvního je v ru-
kou lidských – aby každému přespolnímu vystavovateli byl 
vždy zaslán katalog s oficiálními výsledky Bánovského koš-
tu coby poděkování za dodané vzorky do koštu. To druhé je 
v rukou Božích – ať i letos „nateče“ velice moc velice dobré 
slivovice, meruňkovice, hruškovice, jablkovice a ostatních 
ovocných pálenek, kteréžto nechť jsou pak přihlášeny v hoj-
ném počtu do VII. ročníku Bánovkého koštu, který se usku-
teční v březnu 2016, a VI. ročníku Černovického koštu, který 
proběhne v květnu 2016.
Motto: „Je jenom na nás samotných, kolik, co a zdali vůbec 
budeme pít. Sami se musíme rozhodnout, sami na sebe spo-
lehnout a za sebe být odpovědní. Nepijeme pro to, abychom 
padali, ale abychom se povznesli.“

JUDr. Lubomír Zálešák
předseda Spolku přátel slivovice Černovice

Ohlédnutí za Martinskými hody 2015
V novinách je plno snímků o průběhu hodů v různých vesni-
cích a všude se chlubí hlavně účastí krojovaných lidí, zába-
vami a různým doprovodným programem.
Hody, jaké jsou k vidění například na Podluží nebo Dolňác-
ku, v Bánově nikdy nebyly. Bývaly jenom zábavy, někdy i ko-
lotoče a pak slavnostní mše za doprovodu dechovky.
Několik posledních roků se snaží  obec, farnost a organizace 
průběh hodů oživovat martinským průvodem, programy na 
Jarmeku, uskutečňují se  akce pro děti a podobně.     
Zábavy jsou povětšinou v pátek a v sobotu.  Páteční se ještě 
dá pořádat v hale. V sobotu bývá posezení u cimbálu, ale to 
už v sále školy. V pořádání se střídá Hútek s Kohútkem.
Letos jsme pořádali posezení u cimbálu s kapelou  Mladí 
Burčáci. Vše bylo přichystáno a přišlo osmdesát platících ná-
vštěvníků.  A v neděli odpoledne, kdy hrála dechovka, přišlo 
jenom pár lidí.  Je to velké zklamání pro ty, kteří se snaží, aby 
se i v Bánově něco dělo.
Nejedná se vždy jenom o výdělek. Nevíme, proč je v Bánově 
tak malý zájem o tento druh zábavy, jestli jsou lidé v Báno-
vě tak pohodlní, že jim stačí k zábavě jen televize.  Když se 
podíváte na internet nebo do  okresních novin, akce  v okolí  
jsou většinou  lépe navštěvovány.   To se potom při dalším 
plánování podobných akcí pořadatelé budou zamýšlet, jestli 
něco podnikat. My jsme ovšem  optimisté a  zkusíme vydr-
žet.
Co se ale zase letos povedlo, byla účast krojovaných na slav-
nostní mši. První popíchnutí bylo ještě  od pana faráře Ma-
cha, který nás na mši v kroji pozval. I po jeho odchodu jsme 
si řekli, že budeme v  účasti pokračovat.  Navíc jsme  letos 
oslovili i děvčice a chlapy z Kohútku.  A přišli i další krojova-
ní. Už pohled na přibližně čtyřicet lidí před farou, kde jsme 

se za krásného počasí řadili, byl nádherný. Průvodem jsme 
vešli do kostela a zaplnili přední část. Po skončení slavnostní 
mše pan farář Jiří Kupka všem  poděkoval a přichystal  malý 
přípitek. Ještě jsme něco málo zazpívali, dechovka zahrála 
a  lidé spokojeni odešli k obědu. Pravdou je, že počasí tento-
krát zahrálo svou roli.  Bylo jak vymodlené.
Bylo by pěkné, kdyby  se taková účast  krojovaných stala  
tradicí.

Oldřich  Havel
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Jižní Anglie křížem krážem
Začátkem října se 38 jazykově vybavenějších žáků 7. – 9. tříd 
bánovské školy spolu se třemi učitelkami zúčastnilo týden-
ního pobytu v jižní Anglii spojeného s jazykovým kurzem. 
Výjezd byl organizován díky úspěšnému projektu v rámci 
Výzvy 56 a navazoval na letní jazykový kurz pro učitele na 
Maltě, který absolvovali 3 pedagogové z naší školy.
Po jarním zájezdu do Londýna byli žáci natěšení na nové zá-
žitky, avšak tentokrát jsme vyrazili směr jižní Anglie, cílem 
naší cesty byl Portsmouth a jeho okolí. 
Prvním neplánovaným dobrodružstvím bylo noční setkání  
s uprchlíky ve francouzském Calais. Naštěstí jsme byli v bez-
pečně uzavřeném prostoru autobubusu.
První den jsme si prošli město Portsmouth, vyjeli na vyhlíd-
kovou věž Spinaker Tower a prolezli celou historickou lodí 
z doby napoleonských válek. Další den následovalo Open 
Air Museum – něco jako náš skanzen v Rožnově a historic-
ké město Chichester. Skvělý byl výlet lodí ze Southampto-
nu na Island of Wight, zvlášť když nám počasí celkem přálo. 
Nebylo sice žádné horko, ale aspoň deštníky mohly zůstat v 
batozích.
Poslední den pobytu jsme si prohlédli ponorku HMS Allian-
ce. Provázel nás pravý námořník, který na ní kdysi po 2. sv. 
válce sloužil, a jeho výklad byl velmi poutavý.
Kromě zajímavých míst, která jsme během zájezdu navští-
vili, byli všichni zvědaví na hostitelské rodiny, na chod je-
jich domácností, na jídlo, na to, jak zvládnou dorozumívání   
v angličtině. Každé ráno to pak v autobusu hučelo jako v úle, 
když si jeden přes druhého sdělovali zážitky a dojmy.
Ve 3 dnech celkem v 9 hodinách s rodilými mluvčími pro-
bíhaly hodiny angličtiny. Tři vyučující se pravidelně stří-
dali ve třech skupinách a žáci tu byli odkázáni pouze sami 
na sebe, aby rozuměli, řešili zadané úkoly a komunikovali  
s vyučujícími pouze v angličtině.   
Po cestě domů jsme ještě strávili několik hodin v Londýně, 
zážitkem bylo cestování metrem a výhled z horních ramen 
spojujících dvě věže Tower Bridge.
Program zájezdu byl bohatý, kromě školy a výletů stihly děti 
také nákupy suvenýrů, nejenom děvčata zajímaly obchody  
s oblečením a další módní záležitosti. Důležité je, že celý  
zájezd proběhl v naprosté pohodě, skvělé náladě a bez pro-
blémů, což vděčně kvitoval především pedagogický dopro-
vod.  
Věříme, že oba výjezdy správně nasměrovaly děti k poznat-
ku, že je důležité učit se cizí jazyky, že je jejich prostřednic-
tvím zajímavé poznávat jiné země, jejich přírodu, obyvatele, 
kulturu. 

Mgr. Lenka Švehlíková 

Bublanina mezi nejlepšími
Školní časopis ZŠ Bánov Bublanina obsadil v soutěži „Školní 
časopis a noviny roku 2015“ třetí místo v absolutním pořadí 
škol ČR. Mimo jedné z hlavních cen jsme si letos odvezli z ce-
lostátního finále ještě další dvě umístění v podkategoriích. 
Získali jsme 1. místo za grafický vzhled Bublaniny a 3. mís-
to za obsah článků našeho časopisu. Celkově se soutěže zú-
častnilo 209 časopisů. Vyhlášení proběhlo 30. listopadu 2015 
v Brně a nás zde reprezentovali nejpilnější a nejšikovnější 
současní redaktoři – Sandra Münsterová  ze 4. A, Lucie Hor-
ňáková, Jana Hniličková a Dominik Klon z 9. A. V letošním 
roce čítá redakce Bublaniny 32 žáků ZŠ Bánov. 
Dostat se do národního kola přitom není vůbec jednoduché. 
Z každého kraje sem postupují pouze dva nejlepší časopisy. 
Letos jsme postoupili do celostátního finále jako nejlepší 
školní časopis Zlínského kraje. 
Školní časopis vydává ZŠ Bánov od roku 2002. Za tuto dobu 
byla Bublanina 5x nejlepší v Česku, několikrát druhá a teď 
tedy třetí. Porota ocenila především fakt, že redaktoři píší 
hlavně o svém životě ve své škole a nekopírují články z in-
ternetu. V roce 2013 jsme tuto soutěž vyhráli, loni jsme se jí 
neúčastnili, takže je to příjemný pocit, že jsme své postavení 
mezi nejlepšími redakcemi školních časopisů v rámci celé 
České republiky opět obhájili.
Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Vlastimil Ondra 
Mgr. Romana Münsterová

Nová školní dílna 
Bánovská škola uspěla se žádostí o projekt „Rozvoj technic-
kých dovedností“ v rámci Výzvy č. 57 a na vybavení školních 
dílen získala částku 203 975,- Kč. 
Za tyto peníze byly pořízeny nové žákovské ponky a učitel-
ský set. Navíc se škola nyní může dokonce pyšnit i novou 
moderní přímočarou pilou či vrtacím šroubovákem AKU 
se soupravou vrtáků a nástavců. Pochopitelně jsme doplni-
li naše vybavení o nové klasické nářadí (pilky, dláta, kleště, 
nůžky na plech, šroubováky, kladiva, svinovací metry, po-
suvná měřítka). Dodavatelem byla firma Kovo Brno, výrobní 
družstvo. 
Cílem je rozvoj technického vzdělávání na druhém stupni 
formou vytváření žákovských výrobků. Proto jsme ve čtvr-
tek 3. 12. 2015 uspořádali projektový den „Pracujeme v dílně“, 
do něhož se zapojilo 28 žáků 7. – 9. ročníku. Žáci pracovali ve 
dvojicích a věnovali se výrobě dřevěných hraček (auto, loko-
motiva, letadlo), doplňků (stojánek na tužky, věšáček na zeď, 
stojánek na ubrousky), školních pomůcek (naviják na síť do 
tělesné výchovy) a stavbě modelů domků. 
Náměty na některé výrobky i materiál nám velmi ochotně 
poskytl pan ing. Jiří Michele (vedoucí školicího střediska 
TOS, Brno-Kuřim), který má bohaté zkušenosti s realizací 
projektu „Technické školky“ na Brněnsku. 
Za poskytnutí materiálu děkujeme i panu Marku Vystrčilo-
vi. 
Fotogalerii z průběhu projektového dne si můžete prohléd-
nout na Facebooku školy. Žáci byli šikovní a jejich výrobky 
jsou velmi zdařilé. 

Mgr. Ivana Mačková 
Mgr. Martina Pavlíčková 
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Bánovští učitelé za polárním kruhem
Norsko, Sørreisa 18. - 27. září 2015

V rámci projektu Výzva 56, který je zaměřen na rozvoj čte-
nářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a pod-
poru výuky matematiky, přírodovědných a technických 
oborů, jsme uspěli a získali 863 073 Kč. 
Do školní knihovny jsme nakoupili pět set knih, zorganizo-
vali jsme ve škole besedy se spisovateli Petrou Braunovou  
a Pavlem Čechem a především se ještě více zaměřili na 
zkvalitnění čtenářství a rozvoj individuálních schopnos-
tí žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Kromě toho bylo 
možné, aby několik učitelů ze zapojených škol vyrazilo na 
pedagogické stínování do zahraničí. 
Vybrali jsme si Norsko, protože se školou v Sørreisa jsme  
v kontaktu už několik let a s místními pedagogy máme dob-
ré vztahy. Navíc norské školství je diametrálně odlišné od 
našeho v podstatě rakousko-uherského modelu a očekávali 
jsme větší obohacení, než kdybychom jeli někam blíže.

Z naší školy vyrazili do Norska Jiří Suchý, Petra Kočendová, 
Romana Münsterová a Vlastimil Ondra.
V pěti norských školách, které jsme navštívili během na-
šeho desetidenního pobytu v městě Sørreisa za polárním 
kruhem, jsme absolvovali výuku s norskými učiteli a v pra-
xi pozorovali a nasávali metody jejich práce. Občas jsme si  
i něco sami zkusili. Pochopitelně jsme se žáky i učiteli komu-
nikovali v angličtině.
Odnesli jsme si s sebou řadu cenných poznatků, které nám 
určitě pomohou obohatit výuku v naší škole.
Pro představu přinášíme deníkový záznam jednoho našeho 
norského školního dne. 

Je pondělí 21. září 2015:
Sørreisa Sentralskole 8:30 – 9:30
Hned první hodina (hodina v Norsku trvá 60 minut) je  
v kontextu současné imigrační vlny pro nás velmi inspiru-
jící. Jsme součástí okamžiků integrace dětí z přistěhovalec-
kých rodin. Ve třídě je pouze pět dětí a mají hodinu norštiny 
navíc. Postupně se nám představují dvě dívky z Konga a další 
z Filipín, jeden hoch z Thajska a druhý ze Sýrie. Celá hodi-
na probíhá ve velmi přátelské atmosféře. Jednotící anglič-
tina zaznívá jen velmi sporadicky. Vždyť všichni potřebují 
norštinu.
Během této hodiny ještě přecházíme do jiné třídy, kde se 
zase zvlášť vzdělávají dvě lehce mentálně postižené dívky. 
Mají právě hodinu angličtiny. Zjišťujeme, že podobně by 
mohla probíhat výuka i u nás, ale bez většího počtu asisten-
tů a učitelů by se to nedalo zvládnout. 

Sørreisa Sentralskole 10:00 – 10:45 
School management – school administration
Přijímá nás ředitelka školy paní  Carina a její zástupkyně 
Ylva a Lena. Schůzce je přítomen i výchovný poradce pro ce-
lou komunitu, nám dobře známý Frode. Srovnáváme norský 
a český školský systém. Schůzka probíhá velmi přátelsky. 
Opět se ukazuje, že kolegyně angličtinářka Petra je naší zá-
chranou. Mluví plynně anglicky a moc nám to tu ulehčuje. 
Pan ředitel Suchý pokládá mnohé všetečné dotazy a schůzka 
rychle uplyne.
Dovídáme se, že Sørreisa Sentralskole má 280 žáků (v Báno-
vě jich máme 238). Do této školy chodí žáci od páté do desáté 
třídy. Tomu odpovídá vpodstatě náš druhý stupeň základní 

školy. A teď se podržte. Zatímco v Bánově vyučuje 17 učitelů, 
1 asistent a 3 vychovatelé, v Sørreise učí podobný počet žáků 
39 učitelů a 9 asistentů. Navíc se dovídáme, že základní plat 
začínajícího učitele je 36 000 NOK (to je nějakých 108 000 
Kč).

Sørreisa Sentralskole 10:45 – 11:15  
Lunsh
Obědváme. V Norsku nemají ve školách jídelny a žáci si musí 
nosit svačinu i oběd z domu. Takže v krásně prosluněné sbo-
rovně sedáme ke svým chlebům se salámem, které jsme si 
připravili v kempu, kde bydlíme, a společně s Nory obědvá-
me. 

Sørreisa Sentralskole 11:00 – 12:15 
Guiding at school
Na prohlídku školy se vydáváme v doprovodu Lindy a tří 
žáků (dvou osmáků a jedné desáťačky). Děti mluví velmi 
dobře anglicky a velkou školou, jejíž součástí je i umělec-
ká škola, sportovní hala, kino a plavecký bazén (vše slouží 
pochopitelně celé Sørreisa Kommune) projíždíme jako nůž 
máslem. 
Zaujalo nás, že tady i hoši mají v pracovní výchově šití, do-
konce na šicím stroji. Když jsme se jednoho hocha zeptali, co 
právě šije, odpověděl, že šaty pro svoji přítelkyni… Všichni 
prochází i kurzy vaření, praní prádla a žehlení. 
Centrem každé norské školy je obrovská knihovna. Pro nás 
je něco takového velkým snem, proto jsme se v této části 
školy dlouho zdrželi. Doufáme, že se nám něco aspoň trochu 
podobného podaří vybudovat i u nás ve škole.
Překvapuje nás, že starší žáci ve škole za polárním kruhem 
chodí po škole bez přezůvek, jen v ponožkách. Naše tři mla-
dé průvodce obdarováváme českou čokoládou Studentská 
pečeť a mládežníci jen září.

Sørreisa Sentralskole 12:30 – 13:30 
Learning difficulties / problem behavior
Hege, Lena a Frode se s námi otevřeně baví o tom, jak po-
stupují při práci s obtížně vzdělavatelnými žáky, a nevyhý-
bají se ani rozhovoru o chování žáků a řešení kázeňských 
přestupků. Zjišťujeme, že v tomto jsou naše školské systémy 
velmi podobné. 

Sørreisa Sentralskole 14:00 – 14:45  
Presentation of ZS Banov
Nadchází velká chvíle pro našich 130 „slajdů“ v prezenta-
ci, kterou představujeme Českou republiku, Bánov a pře-
devším naši školu. Před čtyřmi desítkami pedagogických 
pracovníků norské školy se ujímá slova kolegyně Petra  
a podává neuvěřitelný výkon. Norové jsou nadšení a my 
také. Petru obdivujeme, a nejen my!

Sørreisa Sentralskole 14:45 – 16:30 
Staff meeting
Ale den pro nás ani norské učitele ještě zdaleka nekončí. 
Učitelé se rozdělují do šesti skupin, rozcházejí se po škole  
a řeší několik problémů, jako vracení knih do školní knihov-
ny, přístup mladších dětí na facebook apod. Své závěry bu-
dou zítra prezentovat před všemi a budou hledat společná 
řešení.
Více textů a fotografií popisujících náš pobyt v Norsku na-
jdete na facebookovém profilu ZŠ Bánov v sekci Alba.

Mgr. Vlastimil Ondra



Milí spoluobčané, přijměte od nás poděkování za spolupráci v roce 2015,  
přání příjemného prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 hodně zdraví,  

štěstí a osobní spokojenosti.

Redakční rada bánovského zpravodaje

(v lednu se můžete těšit na mimořádné číslo)
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Příspěvek do BZ - společenská kronika

Jako fanda všeho krásného a pozitivního v bánovském regionu, vysoko hodnotím obsahovou náplň a úroveň Vašeho zpravodaje a především 
dodatečně děkuji za to, že mi ho pravidelně zasíláte. Velice se mi líbí i fotopříklohy ze setkání rodáků a jen doufám a přál bych si, aby se tyto 
akce i nadále publikovaly a staly se tradiční stránkou BZ. A tak Vám zasílám z našeho letošního zářijového setkání ročníku 1937 záběr  
78-letých kmetů a babiček i s trvale usměvavou, mladou bánovskou česnekářkou.  

Hodně zdaru a radosti z každého zpravodaje Vám přeje rodák Ing. Josef Švehlík       
Otrokovice  

Obecní zabijačka 
Již tradičně proběhla v naší obci v areálu pálenice obecní za-
bijačka, která se letos konala v sobotu 5. 12. Tento den byl 
vlastně vyvrcholením několikadenního úsilí našich spolu- 
občanů a zaměstnanců obce. Ti, kteří se na této akci podíleli, 
dobře ví, co všechno se musí přichystat a že to opravdu není 
lehká práce, a za to jim patří velké poděkování.
Na výsledek jejich snažení se jistě těšili i návštěvníci již zmí-
něného sobotního finále, o čemž nás přesvědčili svojí hoj-
nou účastí na ochutnávání kulinářských výsledků našich 
kuchařů a kuchařek.
Samozřejmě děkujeme i jim, jelikož bez jejich zájmu by tuto 
akci nemělo smysl organizovat.
Veškeré zabijačkové pochoutky byly velmi chutné (alespoň 
nebyl zaznamenán opak) a věříme, že si na nich všichni 
,,pošmákli“.
Pevně doufáme, že tato tradice bude neméně úspěšná  
a chutná i příští rok.
Za celý tým, který se na akci podílel, Vám přeje příjemné 
prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.

Marian Čubík  
místostarosta

Provoz  sportovní haly v době vánočních svátků:

24. 12. 2015  zavřeno
25. 12. 2015  zavřeno
26. 12. 2015  otevřeno dle turnaje (nohejbal)
27. 12. 2015  otevřeno dle turnaje (stolní tenis)
28. 12. 2015  16:00 - 22:00
29. 12. 2015  16:00 - 22:00
30. 12. 2015  16:00 - 22:00
31. 12. 2015  zavřeno
1. 1. 2016      zavřeno
2. 1. 2016      zavřeno

    

Hrajeme badminton i v zimě
Badminton si většina lidí zahraje v létě, nejčastěji o dovo-
lené.  V Bánově však můžete hrát badminton pravidelně   
každou středu ve Sportovní hale pod hlavičkou T.J. Sokol Bá-
nov. Hrajeme zatím spíše rekreačně, v čase od půl osmé do 
deváté večerní. A hraje se dobře, prostor hlavního sálu to 
umožňuje.  A co je hlavní, vůbec tu „nefúká“, což Bánovjané  
jistě ocení. Procvičíte rychlost vašich nohou, mrštnost va-
šich rukou a bystrost vaší hlavy.
Tak to přijďte zkusit.

Za T.J. Sokol Bánov
Stanislav Vranka
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Kalendář akcí prosinec 2015
17. 12. 2015     Zdobení perníčků v knihovně, od 17:00 hodin
21. 12. 2015    Vánoční akademie, sál ZŠ Bánov od 16:30 hodin
23. 12. 2015    Zpívání u vánočního stromu, v 16:00 hodin
25. 12. 2015    Tradiční vánoční koncert, kostel Sv. Martina, v 17:00 hodin
26. 12. 2015   Nohejbalový turnaj, Sportovní hala, od 8:30 hodin
27. 12. 2015    Turnaj ve stolním tenise, Sportovní hala, v 9:00 hodin
29. 12. 2015   Krmení zvířátek, myslivecká chata, 9:00 hodin
31. 12. 2015    Silvestrovská vycházka na rozhlednu, od Obecního úřadu, v 10:00 hodin
31. 12. 2015    Silvestrovská vycházka kolem Skaliček, pořádá T.J. Sokol Bánov,  
                        sraz u Píšků v Hoštákách ve 13:00 hodin, návrat v 16:00 hodin

Kalendář akcí 2016
9. 1. 2016       Tříkrálová sbírka
16. 1. 2016     Myslivecký ples
23. 1. 2016     Školní ples
30. 1. 2016     Farní ples
6. 2. 2016       Fašank
6. 2. 2016       Hasičské šibřinky
7. 2. 2016        Dětské šibřinky
8. 2. 2015       Fašanková obchůzka Hútku

Ordinační doby lékařů v době Vánoc
Ordinační doba dětských lékařů 28. 12. - 31. 12. 2015

28. 12. 2015  MUDr. Dagmar Konečná  
                      (Poliklinika Uh.Brod, ul.Partyzánů, tel.: 572 631 010) 7:00 - 10:30 hod. 12:00 - 15:30 hod.
29. 12. 2015  MUDr. Iva Matušáková  
                      (Lékařský dům, ul.Horní Valy 621,tel.: 577 440 440) 7:00 - 10:30 hod. 12:00 - 15:30 hod.
30. 12. 2015  MUDr. Emil Bačík  
                       (Poliklinika Uh.Brod, ul.Partyzánů, tel.: 572 637 903) 7:00 - 10:30 hod. 12:00 - 15:30 hod.
31. 12. 2015   MUDr.Irena Kučerová 
                       (Lékařský dům, ul.Horní Valy 621,tel.: 572 631 064) 7:00 - 10:30 hod. 12:00 - 15:30 hod.

Pohotovost (budova Polikliniky, Partyzánů 2174) všední dny 17:00-20:00, soboty, neděle, svátky 8:00-15:00

MUDr. Věra Kadlčková

23. 12. 2015    7:00 - 9:00 
28. 12. 2015    7:00 - 9:00 
29. 12 . 2015   9:30 - 11:30 
30. 12. 2015    7:00 - 9:00 
31. 12. 2015     Dovolená

MUDr. Jitka Gazdiková 

28. 12. 2015   8:00 - 10:00 
29. 12. 2015   Dovolená 
30. 12. 2015   8:00 - 10:00 
31. 12. 2015    Dovolená

MUDr. Zdeňka Vrbová 
21. 12. 2015    7:30 - 10:00 
22. 12. 2015 - 3. 1. 2016 Dovolená

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2016

ŽLUTÉ PYTLE – PLAST
vždy první pondělí v měsíci

4. 1. 2016   
1. 2. 2016    
7. 3. 2016    
4. 4. 2016    
2. 5. 2016   
6. 6. 2016    
4. 7. 2016    
1. 8. 2016   
5. 9. 2016    
3. 10. 2016   
7. 11. 2016   
5. 12. 2016    

MODRÉ PYTLE – PAPÍR
vždy první pondělí v měsíci

11. 1. 2016
8. 2. 2016
14. 3. 2016
11. 4. 2016
9. 5. 2016
13. 6. 2016
11. 7. 2016
8. 8. 2016
12. 9. 2016
10. 10. 2016
14.11. 2016
12. 12. 2016
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Jízdní řády, platné od 13. prosince 2015
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17:42
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18:19
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18:40
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18:46

x, 18 
21:25
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Autobusy ve směru UHERSKÝ BROD - BÁNOV  
zastávka - Autobusové nádraží Uherský Brod
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Autobusy ve směru BÁNOV - UHERSKÝ BROD 
zastávka - Bánov - náměstí

x                     
+                      
1                
2                    
3                      
4                  
5                   
6                   
7                    
11                    
14                    
                   
16              
17                    
                      
18                    
23                 
29                 
30                 
32
               
70               
SUB           
NI-SL           
SL-NI            
Ž                     

jede v pracovní dny
jede v neděli a ve státem uznávané svátky
jede v pondělí
jede v úterý
jede ve středu
 jede ve čtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
jede také 28. 3. 2016, nejede od 23. 12. 2015 do 2. 1. 2016, 27. 3. 2016, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
nejede od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016, 29. 1. 2016, od 1. 2. 2016 do 7. 2. 2016, od 24. 3. 2016 do 25. 3. 2016, od 1. 7. 2016
do 31. 8. 2016, od 26. 10. 2016 do 27. 10. 2016
nejede 26. 12. 2015
jede od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016, 29. 1. 2016, od 1. 2. 2016 do 7. 2. 2016, od 24. 3. 2016 do 25 .3. 2016, od 1. 7. 2016  
do 31. 8. 2016, od 26. 10. 2016 do 27. 10. 2016
nejede 31. 12. 2015
nejede od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016
nejede 24. 12. 2015
nejede 24. 12. 2015, 28. 3. 2016, 17. 11. 2016
nejede 25. 12. 2015, 1. 1. 2016, od 5. 7. 2016 do 6. 7. 2016,  
28. 9. 2016, 28. 10. 2016
nejede od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
jede Bánov - Slovácké strojírny, Uherský Brod
jede do Bánova přes Nivnici a Suchou Loz
jede do Uherského Brodu přes Suchou Loz a Nivnici
odjezd ze železniční stanice

Provoz  OÚ v době vánočních svátků:

pondělí   21. 12. 2015   7:00 - 17:00
úterý       22. 12. 2015   7:00 - 12:00 
středa     23. 12. 2015   zavřeno
pondělí   28. 12. 2015   8:00 - 13:00
úterý       29. 12.  2015   8:00 - 13:00
středa     30. 12. 2015    zavřeno
čtvrtek    31. 12.              zavřeno
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM  
SE ZAHRADOU 

Nabídněte, děkuji
 

TEL: 739 823 546 (i SMS)               

KOUPÍM V BÁNOVĚ  
RODINNÝ DŮM NEBO POZEMEK  

Platba hotově
 

TEL: 778 085 311 (stačí SMS)               

Provoz  OÚ v době vánočních svátků:

pondělí   21. 12. 2015   7:00 - 17:00
úterý       22. 12. 2015   7:00 - 12:00 
středa     23. 12. 2015   zavřeno
pondělí   28. 12. 2015   8:00 - 13:00
úterý       29. 12.  2015   8:00 - 13:00
středa     30. 12. 2015    zavřeno
čtvrtek    31. 12.              zavřeno
    



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Antonín Mahdal                      248
Jakub Slinták                           370
Soňa Čapková                          584
Jakub Wampula                         96

Rozloučili jsme se:

Josef Havel                                108
Josef Mandík                              50
Božena Chovancová                 721
Josef Velecký                             467

Naši jubilanti:

93 let
Bohumil Zálešák                        69
92 let
Marie Gardoňová                    257

91 let
Josef Velecký                              117
90 let
Otília Vajdíková                       211
85 let 
Martin Beníček                         531
80 let
František Vystrčil                    265
Anežka Kočicová                      199
František Buček                       492
Emilie Ondráčková                  270
Josef Šlahař                               538
Rozálie Veselá                           472

Sňatky:

Tomáš Kročil a Blanka Lišková

Vítání občánků 14. 11. 2015

Setkání ročníku 1937



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tradiční podzimní akce Bánovský dráček... 

Rozsvicování obecního vánočního stromu s programem mateřské školy

... a stezka odvahy  pořádané Bánovskými skauty 



Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov,  
č.p. 700, 687 54, IČO: 290 785, tel: 572 646 121, zpravodaj@obec-banov.cz, www.banov.cz,  

občasník, ev. č. MK 121353, datum vydání 15. prosince 2015.  
Tisk: reklamní studio JOKER, spol. s r.o., Uherské Hradiště, www.joker-uh.cz
Titulní strana: práce žáků 1.A, fotodokumenataci dodávají jednotlivé složky

Základní škola


