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Dne 27. dubna se uskutečnil pietní akt k 71. výročí osvobození Bánova rumunskou armádou (Foto Andrea Kočicová)

Dětský den 4. června 2016 na Skaličkách pořádaný Kynologickým klubem a Obecním úřadem Bánov (Foto Eva Kašná)



Vážení spoluobčané,
léto už nám začíná a s ním také začíná stavební ruch v naší 
obci. Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co všechno 
letos budeme zvelebovat.
Oprava místní komunikace Lán
Stávající vozovka na Láně vykazuje značné poruchy, a pro-
tože současný povrch bude slavit padesáté „narozeniny“, 
nechali jsme vloni vypracovat projekt na její opravu a byla 
podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Cena dle projektu byla vypočtena na 3,7 mil. Kč, přičemž 
maximální míra dotace mohla být 1 000 000,- Kč a max.  
50 % z celkové ceny díla. Dotaci od MMR jsme získali, a to 
v nejvyšší možné míře 1 mil. Kč. Následně byla výběrovým 
řízením vybrána firma, jež nabídla nejnižší cenu. Je to firma 
Eurovia CS, která zrealizuje stavbu za 2,2 mil. Kč. Spoluúčast 
obce bude tedy „pouze“ 1,2 mil. Kč. Stavba bude probíhat od 
července do září. V červnu firma Slovácké vodárny a kanali-
zace zkontrolovala všechny přípojky a obnovila velkou část 
venkovních uzávěrů vody i některé hydranty, abychom do 
nové vozovky nemuseli dalších pár let zasahovat. V návaz-
nosti na to bych chtěl upozornit, že je zakázáno manipulovat 
s venkovním uzávěrem vody, což se bohužel i v naší obci, ze 
zajímavých pohnutek, děje. 
Co se samotné opravy týče - bude frézována horní vrstva 
vozovky a položena kompletně nová obrusná vrstva. Zby-
lé vrstvy se budou měnit podle potřeby po odkrytí v pro-
centuálních podílech. Nově budou osazeny silniční obrub-
níky 15/15, které budou vyčnívat 4 centimetry nad povrch 
silnice. Celková šířka komunikace včetně obrubníků bude  
5,3 metru. Chodník zde nebude. Plochy dotčené stavbou bu-
dou upraveny. Vjezdy budou předlážděny a travnaté plochy 
znovu osety trávou. Bude tu umístěno 16 nových kanalizač-
ních vpustí. 
Vzhledem k tomu, že bude potřeba odkopat dostatečný pro-
stor jak na napojení do kanalizace, tak na zabetonování ob-
rubníků, budou částečně odkopány předzahrádky a vjezdy. 
Doporučuji mým „uličanům Láňanům“, kteří mají taktéž 
více automobilů v domácnosti a parkují na cestě, zvážit při 
této akci rozšíření průjezdů nebo například umístění pro-
růstacích dlaždic do předzahrádek pro parkování svých 
vozů, aby auta dále nepřekážela provozu na této komunika-
ci. To však již samozřejmě na vlastní náklady. Zároveň pro-
sím o trpělivost se stavbou, protože  ztížené podmínky pro 
průjezd budou trvat  po celé léto. 
Nejen občanům z Hradu, kde je cesta také v havarijním sta-
vu, rád sděluji, že už zpracováváme projekt opravy místní 
komunikace Na Hradě. V příštím roce provedeme stejný po-
stup jako u Lánu. Tato komunikace měla naši prioritu i před 
Lánem, ale bohužel je projekčně složitější i finančně nároč-
nější a nestihli bychom vše zpracovat do termínu podání 
žádosti o dotaci, tudíž jsme museli Lán upřednostnit (jiný 
důvod opravdu nebyl :) ). Na Hradě budou muset být totiž 
obměněny všechny vrstvy, komunikace bude o něco snížena 
a bude vyrovnána niveleta. Taktéž budou přidány obrubní-
ky a nové kanalizační vpusti. 
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení
Tento projekt řeší výměnu významné části svítidel veřej-
ného osvětlení, instalaci napěťových regulátorů veřejného 
osvětlení, snížení počtu odběrných míst, obnovu stávajících 
rozvaděčů veřejného osvětlení, výměnu 15 ks stožárů a celé-
ho elektrického vedení VO v ulici Hoštáky. Zastaralé veřej-
né osvětlení je příliš nákladné jak na spotřebu energie, tak 
na neustálé opravy. Díky realizaci tohoto projektu by měla 

Slovo starosty
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klesnout spotřeba elektrické energie na méně než polovinu 
oproti stávajícímu stavu. Pro představu se jedná o úsporu 
cca 200 tisíc Kč/rok. Přestože projektů podpořených Minis-
terstvem průmyslu a obchodu v programu EFEKT 2016 ne-
bylo mnoho, uspěli jsme a obdržíme dotaci na toto opatření 
ve výši 1,3 milionu Kč. Obec se bude podílet stejnou částkou.
Modernizace sběrného dvora
V rámci projektu proběhne modernizace sběrného dvora  
a výměna starých kontejnerů za větší. Dojde tak k úspoře za 
odvoz odpadu, protože svážení nebude  muset probíhat  tak 
často. Dojde také k rozšíření přesahu střechy skladovacího 
objektu sběrného dvora. S rozšířením přesahu bylo nutné 
řešit také výměnu celé střechy a krovů, které jsou ve špat-
ném stavu, a navíc zatéká jak do budovy, tak z obecní budovy 
do přilehlých objektů. Předpokládané náklady této moder-
nizace jsou téměř 2,7 milionu Kč. Podařilo se nám však získat 
dotaci z operačního programu životní prostředí 2014-2020 
ve výši 85 % uznatelných nákladů, obdržíme tedy 2,2 mili-
onu v dotaci a obec přijde celá investice na cca 400 tisíc Kč.
V souvislosti se sběrem odpadu bych chtěl upozornit, že 
jsme z důvodu nehlášeného vyvážení jak stavebního, tak ji-
ného odpadu museli uzavřít prostor pálenice. Nicméně po-
kud budete potřebovat vyvézt stavební suť – cihly, střešní 
krytinu, beton – bez zeminy a dřeva, po nahlášení množství 
a termínu dovozu Vám místo zpřístupníme a po kontrole 
odpadu zde můžete suť uložit za poplatek 100,- Kč/tuna (na 
skládce Prakšická až 450,- Kč/tuna + doprava). 
Zateplení mateřské školy
Již na konci června začne zateplování všech tří pavilonů ma-
teřské školy, které navazuje na dříve provedenou výměnu 
oken a zateplení spojovacího krčku. Stavební práce by měly 
trvat pouze přes prázdniny, přesto prosím o zvýšenou opa-
trnost všech, kteří se v areálu v době zateplování budou po-
hybovat. Celkové náklady akce jsou 1,5 milionu Kč. Ze Zelené 
úsporám získáme až 50 %, dle splnění všech předpokladů 
a snížení energetické náročnosti budovy, takže spoluúčast 
obce by se mohla vejít do jedné poloviny částky.
Oprava zdi u kostela sv. Martina
Chátrající zeď kolem kostela se také v létě dočká opravy.  
Provede se dozdění vydrolených míst, rozebrání koruny zdi 
a její nové vyzdění. Zeď se hrubě zaomítá, vystupující ka-
meny zůstanou obnaženy. Odbourají se stávající poškozené 
schodnicové zdi a znovu se vybetonují. Bude odstraněno 
stávající trubkové zábradlí a nahradí se jednoduchým zábra-
dlím kovaným. Tato oprava je naceněna na 260 tisíc Kč, při-
čemž projekt uspěl v žádosti o dotaci ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu a náklady obce budou do výše  
80 tisíc Kč, 70 % hradí SZIF.
Odvodnění opěrné zdi sportoviště
Stavbě víceúčelového sportoviště musí předcházet odvod-
nění prosakující zdi za fotbalovou tribunou a kabinami. Za 
stávajícího stavu lze z líce zdi zaznamenat průsaky vody. Od-
vodnění za rubem zdi je optimální v úrovni základové spáry 
opěrné stěny. V této výši bude umístěn drén průměru 150 
mm, ze dvou třetin perforovaný. Bude obsypán štěrkovou 
sypaninou, překryt netkanou geotextílií. Pronikání vlhkosti 
z prostředí za rubem zdi bude eliminováno nopovou fólií. 
Drén bude dále napojen na kanalizační šachtu u sportovní 
haly. Projekt víceúčelového hřiště bohužel nebyl Minister-
stvem školství vybrán k finanční podpoře. Bylo podpořeno 
pouze 80 z 1370 podaných projektů. Pokud nebude letos vy-
hlášeno druhé kolo, nejspíše započneme v příštím roce rea-
lizaci z vlastních zdrojů.
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Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu BI120 
(Šraňky)
V minulých dnech jsme obdrželi územní rozhodnutí k roz-
dělení parcelace pro výstavbu 13 rodinných domů v lokalitě 
Šraňky, k prodloužení rozvodů nízkého napětí a umístění 
plynovodu. V příštích měsících bude vybrán dodavatel na 
prodloužení STL plynovodu. O pravidlech prodeje pozem-
ků budeme informovat po nejbližším jednání zastupitelstva. 
Prodej však bude probíhat nejdříve od listopadu.
Další opravy a investice
Letos také vyměníme podlahu ve školní dílně, o prázdninách 
provedeme rekonstrukci venkovního schodiště a sanaci pří-
zemních prostor v základní škole, opravíme část chodníku  
v ulici Za Humny a chodníku podél sportovní haly, vymění-
me autobusovou čekárnu „U Dřevodělu“, opravíme nejhorší 
úseky cesty na Ordějov atd. 
Ač nejsem příznivcem dotací a systému přerozdělování, 
jsem rád, že jsme s našimi projekty z větší části úspěšní i za 
cenu mnohem většího a „nekonečného papírování“ oproti 
realizacím z vlastních prostředků. Ovšem dovoluje nám to 
pak zrealizovat více záměrů a dříve, a to je to, co všichni 
chceme. V letošním roce čistě z přijatých dotací proinvestu-
jeme cca 5 milionů korun.
Celou sezonu budeme samozřejmě udržovat veřejná pro-
stranství posečená a uklizená. Děkuji všem, kdo si pravidel-
ně udržují své předzahrádky. Sem tam se setkáváme s připo-
mínkou, že pozemek před domem je obecní, a tudíž má být 
udržován na obecní náklady a obecními pracovníky. Je fakt, 
že časy se mění a lidi s nimi, ale vždy bylo zcela samozřejmé, 
že před svým domem si každý běžnou údržbu provádí sám. 
Obec pomáhá jenom v případech, kdy je majitel nemovitosti 
nemohoucí a nemá příbuzné, kteří by mu v tom pomohli. 
Pokud ale takové uvažování u někoho opravdu převažuje, 
měli bychom se zamýšlet i nad tím, jestli nebude vhodné 
např. platit parkovné na vjezdu, který je na obecním po-
zemku. Nebo tyto pozemky oplocovat? Je to samozřejmě ne-
smysl. Ale důležité je si uvědomit, že obec a obecní budovy 
a pozemky nejsou obecního úřadu  ani několika lidí zaměst-
naných na obci. Jsou nás všech, občanů Bánova. Můžeme vy-
čerpat statisíce ročně z našeho obecního rozpočtu za údrž-
bu předzahrádek nebo si raději každý upravíme ten kousek 
před domem a nemalé ušetřené peníze použijeme například 
na opravu cesty nebo chodníku? Myslím, že pro 99 % z nás je 
druhá varianta zcela samozřejmá. Naštěstí. 
Veřejná prostranství se snažíme stále zkrášlovat a zúčelňo-
vat. Pokračujeme ve výsadbách. Již je umístěna obnovená 
busta sochaře Štěpána Zálešáka i s novou výsadbou, přibylo 
několik laviček k odpočinku po obci – na Močíři, u komory 
v Hoštákách a nedaleko čistírny odpadních vod, kam často 
zamíří in-line bruslaři. Zde jsme nainstalovali také nové zá-
bradlí na mostku přes potok, jelikož s větší frekvencí dětí  
v tomto místě hrozilo také větší nebezpečí pádu do potoka. 
Na Močíři jsme také zpevnili navazující kus polní cesty, u za-
táčky v ulici Za Humny vylepšili odstavnou plochu pro auta 
atd.
Děkuji všem za každou připomínku a nápad, se kterým při-
jdete. Všechno, co je účelné a dá se pořídit za „rozumný pe-
níz“, rádi zvážíme i zrealizujeme.
Vážení přátelé, přeji Vám krásné prosluněné léto, snad ne 
tak parné jako vloni, avšak plné skvělých zážitků z dovole-
ných, spoustu dobré nálady a oheň pouze v krbu! Budu se 
těšit na setkání na Bánovském letě! 

Váš starosta
Marek Mahdal

Zpevněná polní cesta na Močíři

Nově vybudovaný odpočinkový bod u komory

Odpočinkový bod u čističky odpadních vod

Busta Štěpána Záléšáka
(Foto Marek Mahdal)
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Ve správný čas na špatném místě
V období přelomu minulého a letošního roku došlo v Jiho-
moravském kraji k vážné dopravní nehodě a pár dnů nato  
v kraji Olomouckém k bodnořeznému zranění mladého 
muže. Účastníci těchto událostí se ocitli v přímém ohrožení 
života. Oba však měli štěstí v neštěstí. Byli zachráněni. Tyto 
dvě na první pohled nesouvisející příhody mají společného 
jmenovatele. U obou byl totiž ve správný čas člen Jednotky 
SDH obce Bánov.
Třináctý prosinec začal pro Marka Mahdala jako obyčejná 
poklidná neděle. V tento adventní čas se rozhodl navštívit 
vánoční trhy v jihomoravské metropoli. Když poté kolem 
půl jedné odpoledne projížděl podél obce Hodějice, vozidlo 
jedoucí před ním náhle vyjelo ze silnice a narazilo do beto-
nového mostku. Po nárazu se převrátilo na střechu a prak-
ticky okamžitě se ocitlo v plamenech. Marek samozřejmě 
zastavil a zjistil, že zraněný řidič není schopen dostat se ven 
bez cizí pomoci. Za asistence svojí matky, která cestovala  
s ním, vnikl proto do vozidla, postiženému odepnul bezpeč-
nostní pás a vyprostil jej. Další svědek události mezitím po-
mocí ručního hasicího přístroje tlumil plameny, a tím naše-
mu zachránci poskytl cenné sekundy pro vyproštění řidiče. 
Za tento skutek byl Marek Mahdal nominován na cenu hejt-
mana Zlínského kraje Salvator, kterou po hlasování široké 
veřejnosti také získal. Patří mu tak naše upřímná gratulace. 
Naopak noční služba v posledním dni roku policistovi To-
máši Kročilovi už od počátku napovídala, že se nudit nebude. 
Krušná realita vítání nového roku na sebe nenechala dlouho 
čekat a jeho hlídka během večera vyjížděla k několika více 
či méně závažným událostem. Ta zásadní se však odehrála 
až zhruba tři hodiny po půlnoci. V tu dobu reagovaly slož-
ky IZS na žádost o pomoc z obce Horka nad Moravou. Zde 
v jednom z bytů došlo o silvestrovské veselici k nehodě při 
neopatrné manipulaci s vojenským nožem. Mladý muž utr-
pěl vážné poranění hrudníku. Na místo jako první dorazil 
právě Tomáš, který muži ještě před příjezdem záchranářů 
poskytl nezbytnou odbornou první pomoc. Ta byla následně 
lékařem vyhodnocena jako zcela rozhodující pro záchranu 
jeho života. 
Říká se, že správný muž na špatném místě dokáže změnit 
chod světa. Naši dva kolegové potvrdili, že toto úsloví je beze 

ze dne 5. 5. 2016 
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Smlouvu o zřízení služebnosti mezi společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Praha 3, 130 00 a Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54. 
Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opra-
vách Podzemního komunikačního vedení k pozemkům 
p. č. 6125, 6127 a 6129 v k. ú. Bánov, a to ke každému z nich 
v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č. 886-14/2016 
ze dne 4. 2. 2016 za jednorázovou úplatu 40 000  Kč bez DPH.

 • Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Bánov č. 19/2016 uzavřenou mezi Obcí Bánov, Bánov  
č. 700, a Oblastní charitou Uherský Brod, Mariánské 
náměstí 13, Uherský Brod, a to ve výši 50 000 Kč.
 • Účetní závěrku Obce Bánov zpracovanou k 31. 12. 2015 za 

účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
 • Účetní závěrku MŠ Bánov zpracovanou k 31. 12. 2015 za 

účetní období od 1. 1.2015 do 31. 12. 2015.

Z jednání zastupitelstva obce
 • Účetní závěrku ZŠ Bánov, zpracovanou k 31. 12. 2015 za 

účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
 • Současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 

MŠ ve výši 138 909,84 Kč do rezervního fondu a hospodář-
ského výsledku ZŠ ve výši 5 865,82 Kč do rezervního fondu. 
 • Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 5. 1999 

ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mezi Obcí Bánov, Bánov 700, 
687 54 Bánov, a Českou telekomunikační infrastruktu-
rou, a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, kterým 
se mimo jiné sjednává prodloužení nájmu pozemku 3612/1 
pro umístění radiostanice CETIN na dobu určitou, a to do  
31. 12. 2025.
 • Doplnění  finančního výboru o nové členy, kterými jsou 

Mária Nováková a Luděk Vavrys, a to od 1. 6. 2016.
 • Darovací smlouvu uzavřenou mezi Stanislavem 

Svozilem, Ivaň č. 144, 798 23, jako dárcem a Obcí Bánov, 
Bánov č. 700, jako obdarovaným. Předmětem daru je poze-
mek parc. č. 66/3 v k. ú. Bánov o celkové výměře 676 m2, 
druh pozemku zahrada.

zbytku platné. Oběma zachráncům patří náš velký dík za je-
jich mimořádné úsilí při řešení mimořádných událostí.

Ltc

(Foto archív)
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V letošním školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou 
školu 75 dětí:
I. třída – PLAVČÍCI – 26 dětí
II. třída – NÁMOŘNÍCI – 26 dětí
III. třída – KAPITÁNI – 23 dětí
Na příští školní rok 2016/2017 je zapsáno 17 nových dětí. Pro-
tože nám ale odejde 23 předškoláků a 3 děti se stěhují bude  
v příštím roce bude školku navštěvovat 66 dětí.  
Blíží se čas prázdnin a s ním přichází loučení s našimi milý-
mi předškoláky. Přejeme jim šťastnou plavbu další etapou 
jejich života. 
Vám všem přejeme krásné prázdniny naplněné sluncem, 
úsměvy a radostí Vašich dětí. 

Kolektiv MŠ
(Foto Eva Kašná)

Okénko do mateřské školy

Ochotnické divadlo má v Bánově více než stoletou histo-
rii. Jeho základy byly položeny už v roce 1900 se založením 
vzdělávacího kroužku „Palacký“ a první bánovské knihov-
ny. Po první světové válce a založení Sokola v Bánově v roce 
1922 byla nazkoušena Vojnarka. Dvacátá léta vůbec byla pro 
bánovské divadlo zlatými časy. S menšími či většími pře-
stávkami se udrželo až do let osmdesátých. V roce 1986 se 
hrála poslední hra – Matka od Karla Čapka. Mezi významné 
ochotníky se zařadili Oldřich Bardonek, Zora Junášková, Jo-
sef Tylich, Jaroslav Valášek, Josef Kočica, František Švehlík, 
Ludmila Kopuncová, Oldřich Kopunec, Josef Guryča, Bohu-
mil Mandík a mnoho dalších občanů. (Zdroj: JURNÝ, Josef. 
Ohlédnutí za ochotnickým divadlem v Bánově. Bánovský 
zpravodaj 2009, č.IV, s. 7.) Jak pan Jurný ve zmiňovaném 
článku uvedl, lidé mají v dnešní době větší možnosti na-
vštěvovat profesionální divadla, kina, sledovat televizi nebo 
trávit volný čas jiným způsobem. Pokud by se ovšem našlo 
pár nadšenců, bylo by velice zajímavé navázat na tuto mno-
haletou tradici. 
Při jednom ze sokolských pochodů k Sedmi bratrům před 
dvěma lety jsme se, napůl žertem, domluvili na znovuzalo-
žení ochotnického spolku. Tentokráte nazvaného „Pod lam-
pú“, s ohledem na během let několikrát opakované nastudo-
vání Jiráskovy Lucerny. Myšlenka na obnovení divadelního 
spolku však v několika z nás zůstala, s mlhavými představa-

V Bánově ožije ochotnické divadlo
mi, nápady a stále rostoucím odhodláním. Na začátku letoš-
ního roku jsme se tedy sešli, tentokrát na vážno. Podařilo se 
nám dát dohromady několik nápadů na hru, kterou by se 
mohlo začít s obnovením divadla v Bánově. Co se týče diva-
delní „práce“, režie a dramaturgie se ujmou Petra Vašíčková 
a Magdalena Janků, organizační složkou souboru bude Jitka 
Vranková, o technické záležitosti se postará Libor Píška, za 
kulturní komisi obce se zapojí Hana Zálešáková. S úpravou 
scénáře přislíbil pomoc přespolní Pavel Beníček, který má  
s tvorbou textů a písní mnohaleté zkušenosti.
A nyní bychom se rádi obrátili na vás, kteří máte divadlo 
rádi a chtěli byste se zapojit do ochotnického dění v naší 
obci. Hledáme herce a herečky každého věku, pomocníky do 
zákulisí, nápovědu, kostymérky či kulisáky. Prostě všechny, 
kteří se chtějí podílet na obnově bánovské divadelní tradice.
Informační schůzka divadla Pod lampú bude v pondělí  
19. září 2016 od 18:00 hodin v sále ZŠ (vstup přes halu). Rádi 
bychom už teď napsali, jakou hru začneme zkoušet, vše 
však záleží na tom, kolik ochotníků se k nám připojí. Proto 
se nestyďte a přijďte! Případné dotazy můžete směřovat na 
petkab@gmail.com, na facebookovou skupinu Ochotnické 
divadlo v Bánově nebo na některého z uvedených členů.

Za ochotnický divadelní spolek Petra Vašíčková

Naši furianti - 1966 Lucerna - 1984
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Stoleté výročí pana Josefa Šlahaře
Tento článek vznikl na základě 80. narozenin pana Šla-
haře, který už 20 let dělá kostelníka v Bánově, tudíž letos 
slaví 100leté výročí. Díky tomuto faktu jsme ho navštívili, 
aby nám poskytl rozhovor. Snad všichni z Bánova jej znají, 
menšího  veselého pána, strýčka, který se už tolik let stará  
o kostel a věci kolem něj. Letos byl oceněn na Farním dnu 
3. dubna.
Pocházíte z Bánova?
Ne, pocházím z Trnavy u Slušovic, tam jsem žil do svých de-
seti let. Po válce jsme se odstěhovali do Hrušovan nad Jevi-
šovkou, kde jsem vyšel školu, pak jsem šel do učení do Čech 
a tam jsem se naučil, jak se vaří cukr. Před vojnou jsem se 
seznámil se svou budoucí manželkou. Dva roky jsem byl na 
vojně, tehdy jsme si dopisovali. Po skončení vojny jsem do-
stal místo ve Zbrojovce a rok nato se oženil, a tak jsem se 
ocitnul v Bánově.
Jste velký sportovec. Hrajete závodně ping-pong, to je obdivu-
hodné v tolika letech. Děláte ještě nějaký jiný sport?
Ano, ping-pong hraju velmi rád. Jezdím na kole. Dřív jsem 
hrával fotbal za Bánov a chodil běhat.
Co všechno jste ještě v mládí dělal?
Chodíval jsem na brigády. 25 let jsem sezónně sázel strom-
ky na Šumavě po dobu deseti dní. Taky jsem pracoval na 
bramborovém poli, se slámou nebo ve vinohradu s partou 
lidí. Objednal se autobus a na týden jsme jeli sbírat hrozny  
a traktorem se tyto trsy svážely do sklepů. Na vinobraní 
jsem jezdil do Mutěnic a do Čejče. Ještě jsem pomáhal stavit 
domy, postavili jsme jich sedm.
Jak to všechno stíháte? Starat se o dům, zahradu a mít ještě tolik 
činností? A máte děti, vnoučata, popř. pravnoučata?
Pokud to dovolí zdraví a je chuť, tak se to všechno dá zvlá-
dat. Chuť mi dodává moje žena, která mi skvěle vaří. Máme  
3 dcery, 10 vnoučat a čekáme na 10. pravnouče. Moc se těší-
me.
Jak odpočíváte?
V noci, když spím. A 1 - 2x do měsíce po obědě. Na vojně 
jsme měli spánek po obědě povinný. To jsem musel ležet,  
i když jsem nemohl usnout. Dovolenou trávíme na zahradě.
Jak jste se dostal k funkci kostelníka?
Když zemřel kostelník Vakrčka, otec Václav Vrba začal hle-
dat jeho nástupce. Nikdo se nehlásil dva nebo tři měsíce. 
Manželka mi doma říkala: „Ne, aby ses na to místo přihlásil“. 
Týden nato však dostala nějaké vnuknutí a sama mě poslala 
na faru. Tak jsem šel a s panem farářem jsme se domluvili, 
že to zkusím měsíc nebo dva. A nakonec se to protáhlo na 
celých dvacet let. V dětství jsem ministroval a v mládí pomá-
hal pracovat kolem kostela. Když jsem začal dělat kostelníka, 
pracoval jsem ve Zbrojovce. Jezdil jsem tam na kole 3 roky, 
jak v létě, tak i v zimě.
Co všechno tato funkce obnáší?
Uspokojení, že něco můžu dělat, abych neležel doma. Mám 
sice velkou zahradu, na které je práce pořád dost, ale dělám 
to moc rád. A pokud bude sloužit zdraví, tak to snad bude  
i do sta. Za dobu mého působení se tady vystřídali čtyři fa-
ráři. V kostele jsem každý den. V neděli je mše svatá, večer 
chodím kostel zamykat. Jsem na každé mši, chystám Otci ob-
leky, čtení, obětní dary, rozsvěcuji svíčky, zamknu a cupitám 
domů. Dřív jsem jezdíval pomáhat na pohřby i do Bystřice 
pod Lopeníkem a do Suché Loze. Dnes tam mají už dva kos-
telníky. Jsem taky na každém křtu, svatbě a pohřbu. Křty se 
dnes konají v sobotu i dvoje a někdy v neděli.

V kolik hodin a jak často chodíte zvonit?
Dnes zvoní automat, v 6 ráno, ve 12 a v 6 večer. Dřív jsem 
chodíval tahat za provazy a dnes ručně zvoním na umíráček 
a během pohřbu pouštím přepínačem zvony.
Sdělíte nám nakonec nějakou vtipnou historku z působení  
v kostele?
Když jsem nastoupil, byly zrovna Velikonoce. Dostal jsem za 
úkol přichystat boční oltář, Boží hrob se svatostánkem, kam 
se nosí obětní dary. Spodní a horní část je skoro stejná, a tak 
jsem jej omylem postavil opačně. Při mši svaté byl plný kos-
tel lidí a zjistilo se, že je postavený opačně. Takže jsem přede 
všemi musel svatostánek opravovat a otáčet. Bylo to pracné 
a mé ženě bylo na omdlení, od té doby si vždycky na Veliko-
noce říká „Snad to není postavené opačně“. Byla to šou.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně optimismu do dalších let.

Za RR Jana Matějíčková
(Foto Radomír Kočica)



Věrni zůstaneme
Konečně přes Apello jsme přejeli Sýrii a dostali se do Liba-
nonu a Bejrutu. Ovšem nikdo z nás ani netušil, kam vlastně 
jedeme. V Bejrutě nás odvedli k pobřeží do tábora cizinec-
ké legie pod stany. A pršelo a všude bláto a arabské jídlo: 
jen čokoláda, sardinky a čerstvé datle. Pak nás přemístili 
jinam a to už bylo francouzské a taky české někdy. Bydleli 
jsme v dlouhých dřevěných ubikacích, jedni spali v přízemí 
na pryčnách, druzí nad nimi. Chodili jsme do města, jezdi-
li tramvají visíce venku, abychom nemuseli platit. Do kina 
se chodilo zdarma. Pohlednici jsem domů nechtěl poslat, to 
jsem učinil ze Slovenska, abych neprozradil cestu, kdyby mě 
někdo hledal doma potom, co jsem byl oznámen jako ne-
zvěstný. Čas utíkal a koncem února se 200 z nás nalodilo na 
loď  Providence, která plula do Alexandrie. Moře bylo roz-
bouřené, loď přeplněná vojáky, civilisty a námi. Moc  pohod-
lí neposkytovala. V Alexandrii naložili další vojáky a pluli 
podél Středozemního moře směrem na západ do Alžíru. To 
už bylo daleko lepší. O zábavu bylo postaráno. Měli jsme tam 
francouzské zpěváky a i čeští zpěváci se přidali, tak to utíka-
lo. Spali jsme jako sardinky, jeden vedlo druhého. Z Alžíru 
do Marseille to bylo zase bouřlivé, ale to už jsme si asi zvykli, 
tak mořská nemoc tolik nezabrala.
V Marseille  jsme vystoupili a ubytovali nás v pevnosti 
St. Jean, trvalém sídle cizinecké legie. Tam se nedalo spát, 
spousta ploštic padala na nás ze stropu, poněvadž nohy po-
stelí byly zasazeny do nádobek s petrolejem. Tři dni se to 
vydrželo. Odpochodovali jsme na nádraží St. Charles a jeli 
konečně do místa, kde se tvořila naše armáda, Agde. Bylo to 
u moře a zase v dřevěných barácích, stejně jako v Bejrútu. 
Jenže ve Francii hodně foukal mistrál a ve stěnách byly velké 
škvíry, tak nám byla zima. Teplého oblečení jsme se zbavili 
v Bejrutě za pomeranče. Např. čepice pomerančů za čepici. 
Zde by se nám to hodilo. Před baráky byla šopa s korýtky 
a vodovodním potrubím, které bylo každé ráno zamrzlé,  
a tam jsme se mohli umývat, když to teklo. Záchody byly pri-
mitivní, asi 25 záchodů v řadě, bez dveří, vše asi metr nad 
zemí, vystoupilo se po schůdkách a po příčkách se šlo najít 
prázdné místo. Vzadu pod každým kumbálkem byla nádo-
ba, kde se to vše sbíralo.  Nejednomu do toho něco vypadlo  
z kapsy, jednou i hodinky.
Jídlo bylo české. Uniformy byly slátány dohromady, jak se 
dalo. Modré kalhoty a zelený kabát nebo obráceně. Omo-
távky na nohy, jako v naší armádě. Pušky ještě z doby Na-
poleona. Většina osazenstva však byli důstojníci. Já jsem byl  
u prvního pluku u roty doprovodných zbraní s minome-
ty. Ty jsme však neměli. Cvičilo se a dělaly přískoky. Od  
3. března 1940, kdy jsem se sem dostal, jsem zjistil, že Fran-
cie nemůže vyhrát válku. Náš pluk za několik dní odešel do 
Pézenas, asi 20 km od Agde. Tam už jsme se připravovali na 
válku. Byli mezi námi poddůstojníci, kteří se právě vrátili 
ze Španělska, naskrz komunisti. Přískoky jsme uměli dělat, 
ale ani jsme nevěděli, co s těmi puškami máme dělat. Ani 
jsme si nevystřelili, než jsme odešli na frontu, když Něm-
ci začali ofenzivu 10. května 1940. Jeli jsme na frontu a to 
nám teprve dali nové uniformy, ale staré pušky. Než jsme 
šli bránit Paříž, měli jsme manévry a zkoušku jsme všichni 
udělali. Pařížskými autobusy nás odvezli do Coulommiers 
severovýchodně od Paříže. Od tohoto momentu se dělo vše 
pěšky. My jsme šli na frontu a Francouzi utíkali. Kam jdete? 
Tam jsou Němci. Rozložili jsme své zboží, ale hned byl rozkaz  
k ústupu. Pak se šlo přes pole a luky od řeky k řece, od mos-
tu k mostu. Všude jsme byli bombardováni. Já jsem byl leh-
ce raněn na koleně, tak jsem jel sanitkou a nakonec jsem 
se ztratili a armáda odjela někam na jih, ale nikdo nevěděl 

kam. Byl jsem sám. Co dělat? Sedl jsem na vlak, dobytčák  
s ostatními Francouzi a jel na jih. Přijel jsem do Toulouse. 
Nikdo nevěděl, kde je československá armáda. Na rádiu pro-
mluvil Pétain, že je konec války. Co budu dělat? Víme, co 
nám Němci udělají. Švýcarsko je daleko, Španělsko právě 
skončilo občanskou válku. Těžké chvíle. Pétain však řekl, že 
Německo neobsadí celou Francii a já jsem byl v té neobsaze-
né! Francouzi mne napřed poslali do Pamier pod Pyrenejemi 
a asi za 14 dní zpět do Agde. Ovšem armáda tam nebyla, jen 
francouzští Slováci a interbrigadisté. Slováci chtěli domů 
a interbrigadisté nechtěli dál válčit. Demobilizoval jsem  
a odešel do Marseille. Bydlel jsem u Armády spásy, na čes-
kém tajném konsulátě se dávaly podpory a obnošené šaty. 
Myslím, že teď jsem si koupil kartáček na zuby! První Vánoce 
venku jsem strávil společně s jinými pod patronací pana Du-
biny. Bylo těžké zapomenout na domov. Na jaře 1941 koupili 
naši zástupci zámek v St. Loup za peníze, které vláda v Lon-
dýně posílala. Jelikož byli všichni komunisti a naším úkolem 
bylo válku přežít, nechtěli s odbojem nic dělat. Já jsem dal 
někomu jméno, že chci ven, ale nic se nedělo. Jeden pokus  
o odchod ztroskotal. Všichni jsme byli přihlášeni jako za-
hradníci, abychom dostávali větší příděly potravin, ale na-
konec jsme se uchýlili k chytání psů po městě a náš kuchař 
z toho udělal dobrý oběd, ale já jsem ochutnal jen jednou. 
Bylo cítit psa. Proto jsem odešel i s Bezděkem pracovat na 
vinici blízko Nîmes. Alespoň jsme se najedli a napili vína  
a vydělali nějaké peníze. Až v březnu 1942 přišla zpráva, že 
budu moci vycestovat. Vrátil jsem se zase do Marseille a shá-
něl papíry. Pas mi vydal náš úřad, něco podobného glejtu, 
který dostal Jan Hus. Dostal jsem zprávu, že mohu jet do 
Čankajškovy Číny. Od nich jsem dostal vjezdní vízum. Na 
základě toho jsem pak dostal průjezdní vízum přes Ameriku 
a Kanadu, avšak jen s ujištěním, že tam nezůstanu, a jen po 
důkladné zdravotní prohlídce, že jsem neprodělal žádnou  
z dosud známých nemocí. Pak jsem mohl žádat o průjezdní 
vízum přes Portugalsko. To mi mohli dát jenom na jízden-
ku lodí do Ameriky. To někdo zařídil snad na našem tajném 
konsulátě, tak jsem měl zase zelenou! S tím jsem pak mu-
sel na španělský konsulát s žádostí o průjezdní vízum. To 
jsem dostal, avšak to poslední a hlavní bylo povolení vůbec  
nevycestovat z Francie. Tam jsem našel sympatické úřední-
ky a bez řečí mi dali ten poslední štempl. Vycestoval jsem  
21. června 1942. Kdo platil cestu, dodneška nevím. Koneč-
ně jsem přijel do Lisabonu, kde jsem pobyl asi 2 týdny ještě  
s dalšími třemi Čechy, kteří také čekali na odjezd.
V Lisabonu se naše plány trochu změnily. Odpluli jsme ma-
lou lodí, která vezla uhlí do Gibraltaru. Tam už čekala velká 
obchodní loď, která se jmenovala Narkunda, a moje plány  
s Kanadou a Čínou se drasticky změnily. Jeli jsme křížem 
krážem po Atlantiku, unikajíce ponorkám, až skoro ke Kana-
dě, pak obrátili směr a přijeli do Skotska. Ze Skotska pak vla-
kem do Londýna. Nevěděli jsme však, kam jsme jeli, všechna 
jména na nádražích byla odstraněna! V Londýně jsme byli 
dost dlouho, už tam bylo hodně lidí, kteří museli být prově-
řeni. Konečně vše v pořádku, mohli jsme odjet do Lowestof-
tu, nejvýchodnější to části východní Anglie na pobřeží, kde 
toho času byla naše armáda. Tam jsem našel několik zná-
mých z Francie, všichni si mysleli, že jsem ve Francii padl.
Zde bylo vše lépe organisováno než ve Francii, hlavně oble-
čení bylo lepší. Chodilo se na cvičák, pochody atd., bylo však 
postaráno i o zábavu. Skoro každý večer hrála česká kapela 
do tance a místní krásky, ale i ty obyčejné chodily rády se-
tkat se s těmi mladíky s podivnou řečí. Anglicky jsem neu-
měl ani slovo. Když jsem byl v oktávě, mohl jsem si vybrat 
buď ruštinu, nebo angličtinu. Ruština se mi zdála snadnější 
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(Pokračování z čísla 2/2016, uvádíme autentický přepis)
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a angličtinu nebudu v životě potřebovat, tak jsem chodil na 
ruštinu. Teď jsem si musel najít dívku s velkou trpělivostí, 
aby mne učila anglicky. A to budu brzy potřeboval, neboť 
jsem se přihlásil do letectva a byl jsem přijat jako žák. Od-
jel jsem do Londýna, kde už čekalo asi dvacet dalších. Dělali 
jsme základní výcvik s puškami, ale těch nebylo, tak jsme 
používali košťata v ulicích Londýna. Tam tenkrát moc lidí 
nežilo. Denní bombardování jsme všichni přežili a začátkem 
ledna 1943 jsme odjeli do Paingtonu na leteckou teorii. Před-
nášky byly jen anglicky a to se muselo i psát. Do tří týdnů 
jsem mluvil anglicky, tak vše bylo snadnější. I zkoušky jsme 
všichni udělali. Pak jsme jeli do Shelligfordu na první lety  
s našími českými instruktory. Po výcviku jsem odešel k 310. 
letce do Exeteru. S ní jsem strávil zbytek války a projezdil 
celou Británii. Ve Skotsku jsem využil volného času ke stu-
diu a udělal jsem maturitu na československém gymnáziu. 
Nebylo to jednoduché po třech letech. Ale maturoval jsem 
z angličtiny!
Konec války mne zastihl v Manstonu v Kentu. Měli jsme jít 
na pomoc Praze, to však Rusové nedovolili. Tak jsme museli 
čekat na návrat. Já jsem dostal jako první Čech dopis od ses-
try z Československa. Její přítelkyně mě poslouchala v radiu 
a hlásili moje jméno, že jsem u letectva, tak hned psali. Všem 
bylo líto, že nedostali nic, chtěli vědět, co se u nás děje.
Vrátili jsme se domů až v srpnu, ale hned jsme věděli, že 
jsme se neměli vracet, už tenkrát jsme měli problémy nejen 
s Rusy ale i našimi lidovými úřady. Přesto, že hodně bytů 
zůstalo po Němcích, pro nás nebyly. Doufali jsme však, že se 
vše zlepší. I po politické stránce. Zůstal jsem u letectva, ale 
přišel rok 1948 a vítězný únor.
Děkujeme vám, odejděte – bylo nové heslo.
Ale to je další historie.

Stoletá pohlednice

Na levé straně malá holčička je Františka Martináková  
(roz. Mahdalíková), nar. 14. 4. 1912, zmr. 12. 6. 2002 (č. p. 214), 
uprostřed je Anna Mahdalíková (roz. Chovancová), nar. 26. 7. 
1885, zmr. 13. 1. 1974 (č. p. 84) zv. Buchtová, protože její tchyně  
z Těšova se jmenovala Buchtová, na pravé straně větší holčička 
je Anděla Zálešáková (roz. Mahdalíková ), nar. 26. 11. 1907,  
zmr. 16. 8. 1995 (č. p. 259)

(Zaslal Tomáš Tvrdoň)

(Konec)
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V Májovém koulení opět zvítězili Pomykalovi
Již II. ročník Májového koulení za účasti celkem 20 man-
želských párů proběhl 13. – 14. května ve sportovní hale  
v Bánově. Turnaj probíhal pod záštitou bánovské farnosti,  
a tak jsme v kuželkovém sále přivítali šest manželských 
párů z Bystřice, třináct párů z Bánova a jeden ze Suché Loze. 
Pořadatele také potěšil  trvající zájem bánovských seniorů. 
V pátek večer a v sobotu odpoledne si všechny přihláše-
né páry zahrály kvalifikační kolo. Každý pár odehrál 2x30 
hodů, ve kterých se pravidelně střídali, a snažil se shodit 
co nejvíce kuželek.  Po jeho skončení postoupilo osm párů  
s nejvyšším počtem sražených kuželek do večerního sobot-
ního velkého finále. 
Velké finále se hrálo na 2 x 15 hodů. Podle „pavouka“ hrá-
ly dvojice manželských párů proti sobě a lepší z nich pak 
postoupil do dalšího vyřazovacího kola. V boji o 3. místo se 
utkali manželé Nevařilíkovi s manžely Vrankovými a po vy-
rovnaném boji František a Ludmila Nevařilíkovi slavili pěk-
né 3. místo a Vrankovi si odnesli pytlík brambor. Ve finále 
s přehledem zvítězili již podruhé manželé Petra a Zdeněk 
Pomykalovi a vicemistry turnaje se stali manželé Marek  
a Míša Vystrčilovi.
Cenu za nejlepší kostým turnaje opět získali manželé Píško-
vi. Svůj kostým „Pat a Mat“ tentokrát zásadně vylepšili stro-
jem na shazování kuželek. Dřevěný stroj na pouštění koulí 
přinesl turnaji mnoho smíchu, ale i obdivu. Se strojem se 
utkali i vítězní Pomykalovi a stroj suverénně vyhrál o jednu 
kuželku.  Takže od Píšků výborný nápad a pořadatelé budou 
muset doplnit pravidla hry. Devítku během turnaje hodili 
Marie Krkošková, Zdeněk Pomykal a Marek Vystrčil. 
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo v radost-
né náladě a za velkých ovací tentokrát přímo v kuželko-
vém sále.  Ceny za pořadatele předávali Milan a Magdaléna 
Bobčíkovi a Otec Jiří. A putovní trofej – kuželkové sousoší 
z rukou jeho autora Marka Vránky - opět dočasně putuje  
k Pomykalům. A po vyhlášení přišlo živijó, přípitky a také 
moravské vícezpěvy. 
Pořadatelé děkují Marii Mandíkové a Aleně Šupinové za zá-
pis do turnaje, Obci Bánov za přípravu i úklid galerie, Otci 
Jiřímu za duchovní podporu a farnosti Bánov za finanční po-
moc. Velký dík patří také Liboru Píškovi a Toníku Fremlovi  
za pořízení a výrobu fotek manželských párů, které si sou-
těžící na památku odnesli.
Na viděnou na III. ročníku Májového koulení v květnu 2017.

Za pořadatele
Stanislav Vranka

Vítězi

Společné foto vítězů

Pat a Mat
(Foto Libor Píška)

Flóra po bánovsku
O tom, že máme v Bánově šikovné a zručné ženy, snad nikdo 
nepochybuje. Poslední květnovou neděli se tak (kromě Hút-
ku, kteří zpívali u česnekářky) předvedly i květinářky Mar-
ta Janků, Marie Bílá, Martina Wampulová a Jiřina Velecká, 
které již několik let vytváří květinovou výzdobu do kostela.  
Výstava květin vznikla na popud P. Jiřího Kupky. Protože mě-
síc květen je podle církevních zvyklostí zasvěcen Panně Marii, 
byla akce spojena s poslední májovou pobožností, žehnáním 
bylin a uctěním Panny Marie Růže tajemné. Kostel byl pak až 
do podvečerních hodin otevřen pro návštěvníky, kteří moh-
li obdivovat desítky květinových vazeb z řezaných květin  
i polních rostlin a bylin. Hotová jarní Flóra Olomouc. Díky 
hezkému počasí bylo návštěvníků opravdu hodně. Všem, 
kteří přišli a finančně i jinak podpořili celou akci, moc dě-
kujeme.

Magdalena Janků (Foto Magdalena Janků)
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Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zna-
menají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybra-
ných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta  
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování  
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí 
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis  
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem nezname-
ná, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti do-
volenánějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 
let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých ze-
mích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským prů-
kazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za 
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba 
jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce  
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fo-
tografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnos-
ti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu. 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průka-
zu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší 
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem  
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší infor-
mace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Mi-
nisterstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-
doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, dopo-
ručujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu 
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycesto-
vání s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat urči-
tou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstu-
pu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrob-
nosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) 
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě 
je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – in-
formace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Oslavy 75. výročí založení klubu FC Bánov

(Foto zaslala Michaela Vystrčilová)

Blíží se prázdniny a nám fotbalistům skončil další soutěžní 
fotbalový ročník 2015/2016.
Velmi pěkných výsledků dosáhli ti nejmladší. Přípravka 
svou OS vyhrála a žáci skončili v OP na velmi pěkném 2. mís-
tě. Dorost se však potýkal s nedostatkem hráčů a skončil na 
předposledním 7. místě v OP sk. B. Muži zakončili okresní 
přebor na konečném 10. místě, kdy na poslední chvíli unikli 
sestupovým pozicím.
Ročník jsme zakončili velmi příjemnou akcí, a tou byla osla-
va 75. výročí založení našeho klubu. A aby to byla oslava dů-
stojná a zábavná, rozhodli jsme se pozvat soupeře zvučného 
jména, starou gardu AC Sparta Praha. Oslava, která byla vě-
nována také dětem, začala v sobotu 18. 6. 2016 předzápasy 
přípravek FC Bánov - 1. FC Slovácko (6:4) a žáků FC Bánov 
-Sokol Prakšice (5:3). Hlavním tahákem bylo utkání staré 
gardy FC Bánov vs. AC Sparta Praha. Ta nastoupila ve slo-
žení: D. Zítka, F. Straka, R. Margolius, V. Labant, Š. Kučera, L. 
Stracený, P. Čavoš, M. Trval, M. Denk, L. Mistr, V. Budka. Za 
nás si zahráli i hosté ze slovenského Bánova.
Utkání skončilo výsledkem 4:9 (2:2), po brankách R. Luxe (2), 
J. Bujáka, J. Vaňhary – L. Ztraceného (3), M. Trvala 3, Margo-
liuse (2), Kučery. Součástí zábavního odpoledne byl Dětský 
den s množstvím atrakcí a honbou za pokladem, takže i děti, 
které se nezapojili do přezápasů, měli o zábavu postaráno. 
Program byl zakončen diskotékou.
Výsledek hlavního utkání ovšem nebyl tak důležitý jako at-
mosféra, kterou si, jak doufám, všichni přítomní užili a strá-
vili s námi a s přáteli příjemné odpoledne i večer. 

Břetislav Polanský
Předseda FC Bánov



Zpívání u česnekářky 29. května 2016
Před restaurací U Bujáků jsme pořádali zpívání už dvakrát  
a to vždy, když jsme chtěli ukázat a prezentovat novou sou-
část kroje. V roce 2015 to byly nové bruncleky. Tento prostor 
se nám k tomu zdá být vhodný, protože je uprostřed obce  
a restaurace. 
Tento rok jsme zatím nic z nového krojového vybavení ne-
mohli předvést, ale přesto jsme se rozhodli, že zpívání usku-
tečníme. 
Už před měsícem jsme se při setkání s panem farářem Ma-
chem domluvili, že jejich začínající soubor z Kašavy na ně-
jakou akci zavoláme. Má to být jejich premiéra. Chtěli by si 
vyzkoušet vystupovat na veřejnosti. A když bylo dohodnuto, 
že se akce bude konat, pozvali jsme ještě Bánovské zpěvule. 
Naše pozvání přijaly a byly posilou.
Na poslední chvíli jsme získali i zvukaře a prostor ozvučili. 
Už při samotném průběhu vystoupení jsme poznali, jak to 
velice prospělo a zkvalitnilo poslech. Také jsme si mohli do-
volit „otočit“ postavení zpěváků a posluchačů. Jenom česne-
kářka se nenechala přemluvit a zůstala k nám otočená zády. 
Věděli jsme, že bude horko a sedět při vystoupení celou dobu 
na plné slunci by asi nikdo nevydržel. Sbory se střídaly a tak 
se to dalo vydržet. Posluchači z větší části mohli využít stínu. 
Samotný průběh probíhal v pohodě a docela nevázaně, což 
se, myslím, líbilo. Sbory se střídaly a také se spojovaly při 
zpěvu známých písniček. A po skončení oficiálního progra-
mu a po odezpívání písničky V dobrém sme sa sešli se ve 
zpěvu pokračovalo dál, i když už jsme skládali posezení. 
Chtěli bychom poděkovat všem za účast a za podporu ta-
kových nenápadných akcí, které když se podaří, jsou velmi 
pěkné. 
Ještě bych poděkoval panu faráři a obecnímu úřadu za za-
půjčení setů k sezení.

Za Hútek
Oldřich Havel (Foto Libor Píška)

Olympiáda Východního Slovácka 
Olympiáda Východního Slovácka odstartovala již v březnu 
florbalovým turnajem ve sportovní hale v Bánově. Turna-
je se zúčastnila družstva všech šesti obcí – Bánova, Bystři-
ce pod Lopeníkem, Korytné, Nivnice, Suché Lozi i Vlčnova.  
V kategorii mladších žáků si Bánov vybojoval stříbrné me-
daile a starší žáci získali bronz. Bánov měl také nejlepšího 
střelce, kterým byl s jedenácti vstřelenými brankami Samu-
el Buják. 
O měsíc později se v nivnické posilovně sešli siláci Vý-
chodního Slovácka. V tomto klání zvítězili domácí, Bánov 
reprezentoval jediný odvážlivec, Pavel Vystrčil, který přes 
perfektní výkony na medaili nedosáhl. Šachovému turnaji  
v Suché Lozi vévodili Vlčnovjané. Z celkových 30 hráčů se za 
Bánov nejlépe umístil Milan Balouch na 13. místě.  Posled-
ním seriálem her byla atletika v Nivnici. Z Bánova se do-
stavila tříčlenná družstva mladších a starších žáků a žákyň. 
Starší žáci ve složení Lukáš Franc, Patrik Vaculík a Michal 
Kubiš přivezli z turnaje zlatou medaili! 
Všem reprezentantům naší obce moc děkuji za účast a vě-
řím, že i ze střeleckého závodu ve Vlčnově se vrátíme celí  
a s medailemi. 

Marek Mahdal
(Foto archív OÚ)

-12-



6. ročník Černovického koštu
Pohodová atmosféra a dobrá nálada vládla v neděli 1. května 
2016 v hostinci Slunečnice ve Starých Černovicích. Konalo 
se vyhodnocení 6. ročníku Černovického koštu slivovice  
a jiných ovocných destilátů a tzv. dopitná. Sváteční odpo-
ledne všem zúčastněným zpříjemnili krojovaní členové 
Mužského pěveckého folklorního sboru Hútek z Bánova. 
Černovický košt s mezinárodní účastí (vzorek destilátu ze 
Slovenska)  překročil svým věhlasem hranice Brna (např. 
vzorky z Oslavan, Židlochovic) i kraje (např. vzorky ze Zu-
bří, Bystřice pod Lopeníkem). Své vzorky dodala do našeho 
koštu i prestižní likérka Rudolf Jelínek, a.s. z Vizovic. Koštu 
se zúčastnil pan farář z Komárova P. Stanislav Drobný a pan 
farář z Lukova P. Jan Mach. Ze 127 vzorků destilátů, jimiž se 
na koštu prezentovali pěstitelé či zpracovatelé ovoce z Čer-
novic (38 vzorků), z ostatních brněnských městských částí 
(34 vzorků), v hojném počtu i přespolní (55 vzorků) bylo 48  
z modrého ovoce, 30 ze žlutého ovoce, 14 z jablíček, 15 z hru-
šek a 20 vzorků z jiných plodů (směs ovoce 3, třešně 5, ry-
ngle 1, broskev 1, mirabelka 2, višně 1, vinná réva 2, malina  
2, ananas 1, kiwi 1, kdoule 1). Všechny přihlášené pálenky po-
soudilo 8 degustačních komisí (slivovice 18, 18 a 18 vzorků, 
meruňkovice 15  a 15 vzorků, jablkovice 14 vzorků, hruškovi-
ce 15 vzorků, ostatní ovocné destiláty 20 vzorků) na svém za-
sedání degustační hodnotitelské komise 8. dubna v Hostinci  
Slunečnice. Každá komise, která byla složena ze 4 – 6 vysta-
vovatelů – degustátorů, vybrala 5 nejlepších vzorků do finá-
lového kola. Ve finálovém kole hodnotilo všech 8 degustač-
ních komisí všech 40 vzorků pouze v rozpětí 18 – 20 bodů  
a to tak, že každý vzorek je hodnocen 4 komisemi. Hodnotila 
se vůně, chuť, jemnost a čistota pálenek.
Pocty za nejlepší ovocný destilát a zároveň absolutního ví-
těze koštu se dostalo panu Vladimíru Pinkovi z Černovic za 
meruňkovici 2014 (19,41 bodů), který obdržel též Cenu Spol-
ku přátel slivovice Černovice.
Meruňkovici, slivovici a jablkovici ovládly Černovice, jak 
vyplývá z výsledků finálového kola degustace 6. Černovic-
kého koštu. Vítězství v kategorii Slivovice  získal za slivovi-
ci 2013 (19,26 bodů) pan Michal Koudela  z Černovic, za ním 
se na 3. místě se slivovicí 2014 (19,02 bodů) umístil pan Aleš 
Vrána z Černovic, na 4. místě Jiří Koželuha z Černovic se sli-
vovicí 2015 (18,94 bodů).  V kategorii Meruňkovice zvítězil 
pan Vladimír Pink následován na 3. místě Ludvíkem Kadle-
cem z Černovic s meruňkovicí 2015 (19,22 bodů). V kategorii 
Hruškovice se  umístila na 4. místě Eva Šétaffy  z Černovic  
s hruškovicí 2015 (18,95 bodů). V kategorii Jablkovice se  
umístil na 1. místě Jaroslav Nejezchleb st. z Černovic s jabl-
kovicí 2012 (19,14 bodů) a na 2. místě Gustav Harnach z Čer-
novic s jablkovicí 2013 (18,89 bodů). A i v kategorii Ostatní 
ovocné destiláty zaznamenaly Černovice úspěch, když na  
3. místě skončil Miroslav Jursa s pálenkou z exotického kiwi 
2015 (18,57 bodů).

Tabulka vítězů Vám ukazuje jednotlivé oceněné destiláty.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KOŠTU
Cenu Spolku přátel slivovice Černovice získává
Pink Vladimír, meruňkovice 2014 (19,41 bodů)

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Slivovice
1. Koudela Michal         slivovice 2013  19,26 bodů
2. Kozlovský Jiří      slivovice 1974  19,14 bodů
3. Vrána Aleš      slivovice 2014  19,02 bodů
4. Koželuha Jiří      slivovice 2015  18,94 bodů
5. Drobný Stanislav     slivovice 2013  18,90 bodů
Meruňkovice
1. Pink Vladimír      meruňkovice 2014 19,41 bodů
2. Jobánek Pavel      meruňkovice 2015 19,39 bodů
3. Kadlec Ludvík      meruňkovice 2015 19,22 bodů
4. Vaňura František     meruňkovice 2015  19,13 bodů
5. Kuklínek Darek        meruňkovice 2015 19,11 bodů
Ostatní ovocné destiláty
1. Hruban Jiří      vínovice 2015  19,00bodů
2. Čapek Josef      kdoulovice 2014        18,77 bodů
3. Jursa Miroslav      kiwovice 2015   18,57 bodů
4. R. Jelínek a.s.      směs ovoce 2015  18,50 bodů
5. Hruban Jiří      broskvovice 2015 18,47 bodů
Jablkovice
1. Nejezchleb Jar. st.      jablkovice 2012  19,14 bodů
2. Harnach Gustav        jablkovice 2013  18,89 bodů
3. Mancl Jaroslav       jablkovice 2015  18,82 bodů
4. Bednařík Lukáš         jablkovice 2015  18,80 bodů
5. Smutný Marek       jablkovice 2015  18,56 bodů
Hruškovice
1. Beníček Josef      hruškovice 2015  19,21 bodů
2. R. Jelínek a.s.       hruškovice 2015  19,17 bodů
3. Krsička František    hruškovice 2015  18,99 bodů
4. Šétaffy Eva      hruškovice 2015  18,95 bodů
5. Zálešák Viktor      hruškovice 2014  18,66 bodů

Oficiální výsledky koštu jsou zveřejněny v Katalogu 6. roč-
níku Černovického koštu slivovice a jiných ovocných desti-
látů, který byl k dispozici všem vystavovatelům a návštěv-
níkům v hostinci Slunečnice a obsahuje mimo jiné seznam 
všech vystavovatelů. Katalog můžete také najít na webových 
stránkách naší městské části.
Závěrem vyslovím přání, ať i letos „nateče“ velice moc ve-
lice dobré slivovice, meruňkovice, jablkovice, hruškovice  
a ostatních ovocných pálenek, kteréžto nechť jsou pak při-
hlášeny v hojném počtu do 7. Černovického koštu, který se 
uskuteční v květnu 2017.
INFO o našem spolku:  Spolek má k datu 17.4.2016 54 členů,  
z toho 29 spolkařů z Černovic, 17 z ostatních částí města Brna 
a 8 přespolních. Ve spolku je organizováno 13 žen (tj. 25%), 
18 spolkařů ve věku do 40 let (tj. 33%), 6 spolkařů je členy 
Zastupitelstva MČ Brno-Černovice.
Členy spolku spojuje společný zájem o slivovici a jiné ovocné 
destiláty a šíření jejich dobrého jména a významu pro lidský 
život a zachování tradičních výrobních postupů ovocných 
destilátů.
„Je jenom na nás samotných, kolik, co a zdali vůbec budeme 
pít. Sami se musíme rozhodnout, sami na sebe spolehnout  
a za sebe být odpovědní. Nepijeme pro to, abychom padali, 
ale abychom se povznesli.“ JUDr. Lubomír Zálešák

předseda Spolku přátel slivovice Černovice

-13-
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Dění na základní škole
Bánov.SK 2016
Ve středu 8. června 2016 jsme v naší škole hostili žáky a uči-
tele z družební školy ze slovenského Bánova. Hrál se fotbal, 
vybíjená, florbal, kuželky a šachy. Ve školní kuchyňce se va-
řilo, v přírodopisu bádalo a na školní zahradě žáci malova-
li obrazy celým tělem. O výsledky na těchto střetnutích už 
dávno nejde. Prvořadým cílem je, aby slovenští a naši žáci 
při společných aktivitách navazovali přátelství a nacházeli  
k sobě cestu. I proto řada soutěží probíhala ve smíšených 
slovensko-moravských družstvech. Letošní setkání bylo 
opět úžasné. Vyšlo nejen počasí, ale hlavně žáci k sobě sku-
tečně opět našli cestu.

Vlastimil Ondra

(Foto Martin Čumíček 8. A)

Byliny a dřeviny
Součástí výuky přírodopisu je i praktická „poznávačka“. Žáci 
bánovské školy se na ni mohou připravovat nejen v přírodě, 
ale i přímo na chodbě své školy! 
Naši přírodovědci, paní učitelka Zdeňka Suchá a pan ředitel 
Jiří Suchý, se totiž již řadu let pečlivě starají od časného jara 
do začátku léta o výstavku aktuálně kvetoucích a rašících 
bylin a dřevin. Věnují tomu hodně času po vyučování a o ví-
kendech. Bereme to jako samozřejmost, ale na fotografiích 
můžete sami posoudit, že jde o kus poctivé práce, za což jim 
moc děkujeme. 

Vlastimil Ondra
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

Jak dopadli naši žáci u přijímaček 2015-2016
Jedním slovem výborně. Nejen že se prakticky všichni do-
stali tam, kam si vysnili, ale ve velkém počtu se dostali i na 
prestižní školy. Na gymnázia bylo přijato 10 žáků z jedenác-
ti, kteří se hlásili. Jsme rádi, že první důležitý krok ve svém 
životě naši žáci zvládli a že jsme jim v tom mohli pomoci. 
Přejeme jim, aby stejně úspěšné byly i jejich další kroky. 

učitelé ZŠ Bánov
tabulku zpracovala Mgr. Zdeňka Suchá, výchovná poradkyně

Výsledky přijetí žáků ZŠ Bánov během přijímacího řízení 
pro školní rok 2016/2017
Gymnázium 9
Víceleté gymnázium 1
Střední odborná škola 11
Učební obor s maturitou 5
Učební obor 8

Deváťáci při školním focení v květnu 2016.
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)
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Globe Games Karviná
Ve dnech 2. - 5. června 2016 se v Karviné konaly XIX. Globe 
Games, kterých se zúčastnili i naši žáci - Andrea Pavelková 
a Tereza Šalušková ze 7. A, Aneta Kročilová a Josef Nevařil  
z 5. A. Na studentské konferenci úspěšně prezentovali pro-
jekt Přírodovědného klubu Pantoflíček s názvem „Ptáka po-
znáš podle peří, stromy podle borky“. Na projektu spolupra-
covali i ostatní členové Pantoflíčku. Globe Games v Karviné 
byly s mezinárodní účastí (týmy z Norska, Polska, Slovenska, 
Chorvatska a Lotyšska). Program byl velmi bohatý, ale i ná-
ročný.
GLOBE (Global learning and Observation to Benefit the En-
vironment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém 
žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí  
v okolí své školy. GLOBE je program, do kterého se zapoju-
jí školy, které chtějí pomáhat životnímu prostředí. Gloubák 
má rád přírodu, ve vědě se taky vyzná a vše důkladně pro-
zkoumá. GLOUBÁK je ochráncem přírody, zkoumá věci tý-
kající se naší planety a nebojí se prosadit svůj názor.

Mgr. Jiří Suchý (Foto Mgr. Jiří Suchý)

Ten okamžik aneb Kuřátko, Malučká Nivnička a Broln
Stane se to jen jednou jedinkrát za generaci zpěváčků. Ještě 
včera to bylo takové běžné zpívání a najednou teď v TENTO 
OKAMŽIK to přišlo. Jako by se prolomila hráz a proud ne-
spoutaného krásného zpěvu se začíná rozlévat po tom na-
šem světě a dělá ho krásnějším.
Když TEN OKAMŽIK přišel kdysi před dvaceti lety s první 
generací dětí poprvé, bál jsem se, že už to blaho nikdy neza-
žiju. Ale přišel i v další generaci, a potom zase a zase. 
Stane se to jen jednou jedinkrát za generaci zpěváčků. V TEN 
OKAMŽIK se v hlasech dětí najednou rozezní cosi nového, 
silného, jiskřivého, zvonivého, co oslňuje, svírá a hladí duši. 
A už to tam nadobro zůstane.
Na TEN OKAMŽIK se čeká řadu let naplněných opakujícím 
se, nikdy nekončícím a pravidelným zpíváním, při kterém se 
s dětmi hledá na dně písniček zalíbení a krása.
Dost možná mě čekání na TEN jediný OKAMŽIK drží u toho, 
abych dál a dál vedl další a další děti k lidové písničce. Se 
současnými dětmi z Kuřátka jsem TEN OKAMŽIK prožil 
během jedné školní přestávky na chodbě bánovské školy  
v březnu 2016. 
Ceníme si s dětmi toho, že nás tak vynikající orchestr pozval 
do svého programu. A děti na koncertě s Brněnským rozhla-
sovým orchestrem lidových nástrojů - prostě s BROLNem 
-  28. 4. 2016 v Uh. Brodě byly skvělé! 

Mgr. Vlastimil Ondra

Velký úspěch v literární soutěži
V pátek 13. května jsme se s Magdalénou Vaculovou z 9. A zú-
častnily slavnostního vyhlášení výsledků literární soutěže  
s názvem „Město jako literární kulisa“ v Praze - Holešovi-
cích, kde se konal již 22. ročník mezinárodního knižního ve-
letrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2016. 
V Průmyslovém paláci v sále „Rosteme s knihou“ mode-
rovali vyhlášení výsledků herci Lukáš Hejlík a Věra Hollá, 
kteří rovněž přečetli tři nejlepší literární příspěvky z každé 
kategorie. Ve své kategorii, tj. kategorii žáků 2. stupně ZŠ  
a víceletých gymnázií, se Magdaléna umístila mezi dese-
ti nejlepšími z více než 2 300 zaslaných literárních prací  
z celé ČR! Srdečně jí gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci naší školy! Myslím, že svým filozofickým a velmi 
zajímavým textem zdatně konkurovala ostatním.
Magdalény si velmi vážím, je to talentovaná dívka, hluboce 
přemýšlející, literárně originální a věřím, že svou pílí a po-
korou může dosáhnout v životě mnohých úspěchů, ať už se 
bude věnovat jakémukoli oboru. Díky, Magdo!

Mgr. Helena Urbánková
(Foto Mgr. Helena Urbánková)

Ocenění žáků Zlínského kraje 
Velký úspěch! Ve čtvrtek 31. 3. 2016 Simona Balouchová, žá-
kyně 9. B ZŠ Bánov, pod vedením paní učitelky Zdeňky Su-
ché zvítězila v krajském kole chemické olympiády katego-
rie „D“. Když k tomu připočítáme její další studijní úspěchy  
v předchozích letech, není divu, že byla vybrána mezi něko-
lik žáků Zlínského kraje k ocenění, které si převezme kon-
cem června na krajském úřadě.
Ocenění je určeno žákům středních škol, žákům 2. stupně 
základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškol-
ní činnosti v humanitní, přírodovědné, technické (odborné), 
umělecké a sportovní oblasti.

Vlastimil Ondra
Simona Balouchová, žákyně 9. B (Foto Mgr. Vlastimil Ondra)



Poděkování
Děkuji panu Ing. Janu Petráňovi za finanční dar, který věno-
val Oblastní charitě Uherský Brod. Finanční částka byla ur-
čena pro Noclehárnu Uherský Brod, která poskytuje krizové 
přenocování lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními 
silami. Těší mě, že jsou mezi námi pořád lidé s velkým srd-
cem, kteří jsou ochotni pomoci jiným v nouzi. Ještě jednou 
velké díky.

Bc. Bohumila Smutná
Vedoucí Noclehárny Uherský Brod

V neděli 3. dubna /neděle Božího milosrdenství/  se usku-
tečnil Farní den, který byl zahájen odpolední mší svatou  
v kostele sv. Martina. Slavnostní bohoslužbu, při které byl 
požehnán ministrantský prapor, doprovázela dechová hud-
ba Bánovjanka a Bánovské zpěvule. Po bohoslužbě pokračo-
val program v sále ZŠ. V programu vystoupily děti ze Slu-
níčka, Žirafínka, spolčo mladých a jako zlatý hřeb setkání 
Bánovské zpěvule a Hútek. Všem patří vyslovit velký dík za 
příjemnou a veselou atmosféru. 
Neděle Božího milosrdenství je každoročně pobídkou pro 
každého křesťana, aby si uvědomil velikou Boží lásku a od-
puštění, které však může pocítit nejen „jednou za rok“, ale 
jako velkou vnitřní úlevu pokaždé, když přichází odevzdat 
své chyby a hříchy milosrdnému Bohu ve svaté zpovědi. Ne-
děle Božího milosrdenství je také uvědoměním si, že jsou 
kolem nás lidé, kteří dávali a dávají svůj čas, síly a um ve 
prospěch druhých, ve prospěch celé farnosti. Proto během 
programu převzalo devět farníků děkovné listy jako oceně-
ní jejich dlouholeté služby farnosti.

P. Jiří Kupka

Fara

Ordinační doba lékařů v době prázdnin

MUDr. Kadlčková Věra
po celou dobu letních prázdnin budou všechny  
pátky volné (tj. dovolená)
 

MUDr. Gazdíková Jitka
Dovolená od 27.6. do 8.7.2016 
Sestra bude přítomna v ordinaci 27. 6., 29. 6., 1. 7., 
4. 7., 7. 7. a 8. 7. vždy od 7 do 10 hodin.  
Informace o zástupu v ordinaci u sestry. 

Své náměty a názory nám posílejte na e-mail:
zpravodaj@obec-banov.cz
Do předmětu uveďte: náš názor.
Popřípadě přineste na obecní úřad.

NAPIŠTE NÁM

Fotografie a jiná obrázková dokumentace  
uveřejněna v jednotlivých vydání BZ 
je dodávána jednotlivými složkami.

Knihovna
Místní knihovna v Bánově oznamuje, že o letních  
prázdninách bude otevřeno pouze v úterý od 15:00 - 18:30.

Sportovní hala
Sportovní hala bude po celou dobu letních prázdnin 
uzavřena.

Senioři
1. máj oslavili bánovští senioři vycházkou do Suché Loze 
ke slatině se zastávkou na Kobře a U Lišky. Z Bánova vyšlo  
dvacetdva účastníků pochodu včetně dvou dětí, pět jelo na 
kole, dva autem a nejmenšího Radimka Buše vezla babička 
Věrka v kočárku. Počasí bylo příjemné, příroda májová, ná-
lada výborná. Další pěší výšlap je naplánován na podzim.

Senioři
(Foto zaslali Senioři)

-16-

Jízdní řády ČSAD
Změna jízdních řádů od 12. 6. 2016



Poděkování 
Blíží se konec školního roku, a tak bych chtěla poděkovat 
všem paním učitelkám z Mateřské školy v Bánově za oběta-
vou práci, kterou pro naše děti vykonávají. Své vnuky vodím 
do bánovské školky už 10 let a vždy s obdivem sleduji jejich 
náročnou práci. Myslím, že není jednoduché zabavit tolik 
neposedů, vymyslet pro ně každodenní program, pomoci 
jim s oblékáním, sem tam utřít slzičky, vyslechnout jejich 
trápení… Děkuji paním učitelkám i za pokárání a poučení 
dětí. Pokud jsem mohla sledovat, vždy to bylo pro dobro dí-
těte.
Přeji celému kolektivu mateské školy klidné prázdniny k na-
čerpání  nových sil i inspirace, a protože i mé mladší vnučky 
budou školku navštěvovovat, těším se na další spolupráci.

Libuše Beníčková, babička

Koupím dům
v Bánově

Nabídněte, děkuji.

Tel: 605 432 994

Kohútek a Reflexy spolu na Bánovském letě! 
Po mnoha týdnech zkoušení byl dívčí sbor souboru Kohú-
tek přizván na nahrávání nového CD slavné kapely Reflexy. 
Neděli 24. května strávily zpěvačky v profesionálním na-
hrávacím studiu společně se členy kapely, kde nahráli hned 
několik písní. Tyto složité vokály si můžete exkluzivně po-
slechnout již v červenci na Bánovském létě, kde děvčata  
s kapelou živě vystoupí! :) :)

Kristýna Beníčková 

Fara

Své náměty a názory nám posílejte na e-mail:
zpravodaj@obec-banov.cz
Do předmětu uveďte: náš názor.
Popřípadě přineste na obecní úřad.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:

Šimon Kovačík                   
Martin Mihola                
Andrea Paulíková             
Andrea Lukášová              
Tereza Pavlíčková                
Dorota Horňáková
Magdaléna Húšťavová 
Barbora Húšťavová
Jakub Velecký
Julie Horká

Rozloučili jsme se:

Margit Beníčková       
Alena Píšková
Jareček Matějíček                    

Naši jubilanti:

92 let
Libuše Hniličková                 

91 let
Anna Mahdalová                   

90 let
Anna Píšková                        

80 let
Františka Machalíková         
Františka Hniličková         
Libuše Vystrčilová                    

                     

Vítání občánků 28. května 2016  

Sňatky v Bánově:
Pavel Němec a Lenka Gorčíková
Radek Mahdal a Kateřina Ančincová
Tomáš Kadlček a Monika Mihalová
Pavel Bláha a Ladislava Blažková

(Foto Andrea Kočicová)

60. výročí sňatku:
Ladislav a Marie Šaluškovi      

50. výročí sňatku:
Emil a Marie Kadlicovi        

24
634 
610
641
742
303
629
629
587
517

230
333
321 521

151

373

84

333

435
215
314



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Křížová cesta 25. března 2016 na Skalu (Foto Luděk Vavrys)

První svaté přijímaní 22. května 2016



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 27. června 2016, titulní foto Eva Kašná. 
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz


